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 )مدني عمالي( 9/6/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ زهري اسكندر 

 وعضوية املستشارين: حممد الصغري أجماظ ، عثمان مكرم.

(69) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  151)الطعن رقم 

( نظام عام. طعن " ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه ". نقض  " مضا جيضوز ومضا ال جيضوز      1

 الطعن فيه بالنق  ".

قبضضوا الطعضضضن بطريضضضم الضضضنق  مضضضن عدمضضضه. مضضن مسضضضائي النظضضضام العضضضام.   صضضضي في ضضضا    -

 احملكمة من  لقاء ن س ا. ال يصار إىل حبث أسباب الطعن إال إذا كان جائزًا.  

  

( اختصضضضا  " االختصضضضا  القيمضضضي " انختصضضضا  النضضضوعي ". إجضضضراءا  " إجضضضراءا   2

وز ومضا ال جيضوز الطعضن فيضه ".     التقاضي ". حكم " الطعن يف احلكضم ". طعضن " مضا جيض    

 نق  " ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه بالنق  " نظام عام.  

اختصضضضا  ئوائضضضر املطالبضضضا  البسضضضيطة قيميضضضا بالضضضدعاوا الضضض  ال  ضضضاوز قيمت ضضضا          -

مخسمائة ألف ئرهم والطلبا  العارضة املقدمة في ا أيضا كانضق قيمت ضا وئعضاوا  ض ة      

 التوقيع.  

جلزئية العائية بالدعاوا الض   زيضد قيمت ضا عضن مخسضمائة ألضف       اختصا  الدوائر ا -

ئرهضضم وال  زيضضد عضضن عشضضرة م يضضط ئرهضضم والطلبضضا  العارضضضة املقدمضضة في ضضا أيضضا كانضضق     

 قيمت ا. أساس ذلك.  

  

( اختصضضا  " االختصضضا  القيمضضي " انختصضضا  النضضوعي " . إجضضراءا  " إجضضراءا        3

" مضا جيضوز ومضا ال جيضوز الطعضن فيضه ".        التقاضي ". حكم " الطعن يف احلكضم ". طعضن  

 نق  " ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه بالنق  " نظام عام.

قواعضضد وإجضضراءا  الطعضضن علضض  االحكضضام الصضضائرة يف ئعضضاوا املطالبضضا  البسضضيطه.     -

اخت ف ا عن القواعد العامضة لطضرق الطعضن الضوارئة يف قضانون انجضراءا  املدنيضة وقضانون         

مضضن قضضرار ئضضو رئضضيس ئائضضرة   6،7،8ذا االخضضت و وحاال ضضه    . املضضوائ الرسضضوم. أوجضضه هضض

 بشأن ئائرة املطالبا  البسيطة. 2020لسنة  26القضاء رقم 
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( اختصضضضا  " االختصضضضا  القيمضضضي " انختصضضضا  النضضضوعي ". إجضضضراءا  " إجضضضراءا   4

. التقاضي ". حكم " الطعن يف احلكضم ". طعضن " مضا جيضوز ومضا ال جيضوز الطعضن فيضه "        

 نق  " ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه بالنق  " نظام عام.

عدم جواز الطعن بطريم النق  يف القرارا  الصائرة من غرفضة املشضورة ك كمضة     -

االستئناو فص  يف استئناو ااالحكام الصائرة.يف ئعاوا املطالبا  البسيطة. أسضاس  

 ذلك وعلته.

  

قبضضوا الطعضضن بطريضضم الضضنق  مضضن     أن  -يف قضضضاء حمكمضضة الضضنق     –املسضضتقر  -1

عدمه من املسائي املتعلقة بالنظام العام   صي في ا احملكمضة مضن  لقضاء ذا  ضا وال يصضار      

 إىل حبث أسباب الطعن إال إذا كان الطعن جائزًا ومقبواًل.

بشضضأن ئائضضرة القضضضاء يف    2006( لسضضنة 23مضضن القضضانون رقضضم )   7الضضنيف يف املضضائة   -2

 شضضضكي يف انمضضضارة حمضضضاكم ابتدائيضضضة وحمضضضاكم اسضضضتئناو إمضضضارة أبضضضو ظضضض" علضضض  أن " 

وحمكمضة نقضض ، وجيضضوز بقضضرار مضن الضضرئيس بنضضاءا علضض   و ضية ا لضضس إنشضضاء حمضضاكم    

متخصصة للنظر يف منازعا  معينة وحتديضد اختصا ضا  ا، وجيضوز أن  ضضم احملكمضة      

 ضا".والنيف  الواحدة ئوائر ابتدائية وئوائر استئنافية وئوائر  ن يضذ اححكضام الصضائرة عن   

مضن ذا  القضانون علض  أن " كضون باحملضاكم االبتدائيضة ئوائضر جزئيضة وئوائضر           8يف املائة 

 -ئوائضر مدنيضة و اريضة     -كلية، و شكي احملاكم االبتدائية مضن الضدوائر التاليضة:    

ئوائضضر إئاريضضة، وللضضرئيس بنضضاءا علضض   و ضضية   -ئوائضضر أحضضواا ةخصضضية -ئوائضضر جزائيضضة 

مضن ال ئ ضة    22خرى وفًقا لإلجراءا  املتبعة". والنيف يف املائة ا لس  شكيي ئوائر أ

التنظيميضضة لقضضانون انجضضراءا  املدنيضضة علضض  أنضضه" باسضضتثناء الضضدعاوى الضض   كضضون الدولضضة      

طرًفا في ا والدعاوى املسضتعللة وأوامضر احئاء..... جيضوز بقضرار مضن وزيضر العضدا أو رئضيس         

اححضضواا، أن صصضضيف ئائضضرة أو أكثضضر مضضن    اجل ضضة القضضضائية احملليضضة املختصضضة حبسضض     

الدوائر اجلزئية لل صي يف الدعاوى املعروضضة علي ضا خض ا جلسضة واحضدة فقضك، وذلضك        

يف أا مضضن الضضضدعاوى ا  يضضضة: أ. الضضدعاوى املدنيضضضة والتلاريضضضة والعماليضضة وئعضضضاوى املطالبضضضة    

ئعضاوى   ( مخسضمائة ألضف ئرهضم ب.   500.000باحجور واملر با  الض  ال  ضاوز قيمت ضا )   

  ة التوقيضع أيااضا كانضق قيمت ضا".  والضنيف يف املضائة الثانيضة مضن قضرار ئضو رئضيس ئائضرة             

علض  أن  نشضأ    -بشضأن ئائضرة املطالبضا  البسضيطة      - 2020( لسضنة  26القضاء رقم )
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ئائرة جزئية أو أكثر صتيف بال صضي يف الضدعاوى املدنيضة والتلاريضة والعماليضة وئعضاوى       

( مخسضمائة ألضف ئرهضم    500.000ر بضا ، والض  ال  ضاوز قيمت ضا )    املطالبة باحجور وامل

ويف ئعضضاوى  ضض ة التوقيضضع أياضضا كانضضق قيمت ضضا ويسضضتثن  مضضن ذلضضك الضضدعاوى الضض   كضضون  

الدولضضة طرًفضضا في ضضا والضضدعاوى املسضضتعللة وأوامضضر احئاء، ويضضتم  وزيضضع العمضضي علضض  هضضذ           

ة الت تضضيا القضضضائي" م ضضائ  أن الضضدوائر بقضضرار مضضن جملضضس القضضضاء بنضضاءا علضض  اقضض ا  إئار

املشضضرأ أنشضضأ يف كضضي حمكمضضة ابتدائيضضة يف حضضدوئ اختصا ضض ا النضضوعي ئائضضرة جزئيضضة أو 

أكثضضر لنظضضر ئعضضاوى املطالبضضا  البسضضيطة ووزأ انختصضضا  اجلزئضضي بضضط هضضذ  الضضدوائر      

والضضدوائر اجلزئيضضة العائيضضة علضض  أسضضاس قيمضضي حبيضضث صضضتيف ئوائضضر املطالبضضا  البسضضيطة   

( مخسمائة ألف ئرهضم والطلبضا  العارضضة    500.000اوى ال  اوز قيمت ا )قيميًا بالدع

املقدمضضة في ضضا أياضضا كانضضق قيمت ضضا ، وصضضتيف الضضدوائر اجلزئيضضة العائيضضة قيميضضًا كضضا يتلضضاوز  

( عشضضرة م يضضط ئرهضضم والطلبضضا  العارضضضة   10.000.000هضضذ  القيمضضة وال يزيضضد علضض  )  

نعقضضد انختصضضا  نوعيضضًا لضضدوائر املطالبضضا     املقدمضضة في ضضا أياضضا كانضضق قيمت ضضا ، بينمضضا ي   

فضضضً  عضضن اختصا ضض ا   –البسضضيطة املنشضضأة يف احملكمضضة انبتدائيضضة املدنيضضة وانجياريضضة   

 بدعاوى   ة التوقيع. –القيمي املشار إليه 

( لسضضنة 26الضضنيف يف املضضائة السائسضضة مضضن قضضرار ئضضو رئضضيس ئائضضرة القضضضاء رقضضم )        -3

إذا كانضضضق قيمضضضة   -1علضضض  أنضضضه "   -بسضضضيطة بشضضضأن ئائضضضرة املطالبضضضا  ال   - 2020

الدعوى يف حدوئ النصاب االنت ائي املقرر بال ئ ة التنظيمية للدوائر اجلزئية، يكضون  

إذا كانضضق قيمضضة الضضدعوى  تلضضاوز النصضضاب االنت ضضائي  -2القضضرار املن ضضي للخصضضومة با اضضا.

ملختصضضة، وذلضضك املقضضرر يف ال ئ ضضة التنظيميضضة، جيضضوز الطعضضن باالسضضتئناو أمضضام الضضدائرة ا 

خضض ا مخسضضة عشضضر يوماضضا مضضن  ضضاريم النطضضم بضضاحلكم، وإيضضداأ أسضضبابه، ووفًقضضا للقواعضضد  

( 1000وانجراءا  املقررة للطعن عل  اححكام، عل  أن ي رض  أمط ثابق مقضدار  ) 

ألضضضف ئرهضضضم عضضضن كضضضي اسضضضتئناو، يضضضرئ إىل املسضضضتأنف إذا قبضضضي اسضضضتئنافه. وجيضضض  علضضض     

بأسضضضباب االسضضضتئناو عنضضضد القيضضضد يف مكتضضض  إئارة   املسضضضتأنف إيضضضداأ مضضضذكرة ةضضضارحة  

  صضضي حمكمضضة االسضضتئناو  -1الضضدعوى " ، والضضنيف يف املضضائة السضضابعة منضضه علضض  أن "    

منعقدة بغرفة مشضورة يف الطعضن وذلضك خض ا مخسضة أيضام عمضي علض  احكثضر مضن  ضاريم            

 قضضضضي احملكمضضضة بعضضضدم قبضضضوا االسضضضتئناو، إذا   يضضضوئأ املسضضضتأنف     -2قيضضضد الطعضضضن. 

يف مجيضع اححضواا، يكضون     -3 ةارحة بأسباب االستئناو عنضد قيضد الطعضن.    مذكرة

القرار الصضائر يف االسضتئناو با اضا غضري قابضي للطعضن عليضه بضأا طريضم كضان." والضنيف يف            

املضضائة الثامنضضة مضضن ذا  القضضرار علضض  أنضضه "فيمضضا   يضضرئ بشضضأنه نضضيف خضضا  يف هضضذا القضضرار  
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ئ ته التنظيميضة وقضانون انثبضا  يف املعضام        طبم أحكام قانون انجراءا  املدنية وال

املدنيضة والتلارية"يضضدا علض  أن املشضضرأ خضيف الطعضضن علض  اححكضضام الصضائرة يف ئعضضاوى      

املطالبا  البسيطة بإجراءا  وقواعد  تمضايز عضن القواعضد العامضة لطضرق الطعضن الضوارئة        

و ن صضضضر  لكضضضم  يف قضضضانون انجضضضراءا  املدنيضضضة وقضضضانون الرسضضضوم و عضضضد اسضضضتثناءا علي ضضضا    

االسضضتثناءا  بالنسضضبة لطضضرق الطعضضن العائيضضة يف سضضتة أوجضضه و طبضضم فيمضضا عضضداها القواعضضد  

 العامة الوارئة يف قانون انجراءا  املدنية والئ ته التنظيمية:  

ميعضضائ الطعضضن بانسضضتئناو يف اححكضضام الصضضائرة يف ئعضضاوى املطالبضضا  البسضضيطة       -1

لعامضضة يف ةضضأن حتديضضد  ضضاريم سضضريان ميعضضائ  خضض ا مخسضضة عشضضر يوماضضا و طبضضم القواعضضد ا 

 الطعن.

عدم جواز اسضتئناو اححكضام الصضائرة يف ئعضاوى املطالبضا  البسضيطة إذا كانضق        -2

قيمضضة الضضدعوى يف حضضدوئ النصضضاب االنت ضضائي املقضضرر بال ئ ضضة التنظيميضضة للضضدوائر اجلزئيضضة  

ظضام العضام أو   حت  ولو كضان االسضتئناو بسضب  فال ضة قواعضد االختصضا  املتعلقضة بالن       

بسضضضب  وقضضضوأ بطضضض ن يف احلكضضضم أو بطضضض ن يف انجضضضراءا  أثضضضر يف احلكضضضم أو كضضضان    

 احلكم  ائرًا عل  خ و حكم سابم   حيز قوة احمر املقضي .

( ألف ئرهم عن كي استئناو لل كضم الصضائر   1000فرض  أمط ثابق مقدار  )-3

وز النصضاب االنت ضائي املقضرر    يف ئعاوى املطالبا  البسيطة إذا كانق قيمة الدعوى  تلا

خ فضضًا للقواعضضد العامضضة يف قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة وقضضضانون        –يف ال ئ ضضة التنظيميضضة   

مضع مراعضاة انع ضاء املقضرر للضدعاوى الض         –الرسوم ال  ال   رض  أمينًا يف هذ  احلالة 

إىل يرفع ضضضا العمضضضاا واملسضضضت قون عضضضن م مضضضن الرسضضضم والتضضضأمط ، وحيكضضضم بضضضرئ التضضضأمط 

 املستأنف إذا قبي استئنافه.

جيضض  علضض  املسضضتأنف إيضضداأ مضضذكرة ةضضارحة بأسضضباب االسضضتئناو عنضضد القيضضد يف        -4

وي    عل  عدم االيداأ عل  هذا الن و عدم قبضوا االسضتئناو    –مكت  إئارة الدعوى 

و طبضضم القواعضضد املسضضتقرة يف ةضضأن مضضا يعضضد مضضذكرة ةضضارحة ومضضا ال يعضضد كضضذلك فضضإذا       

السضضتئناو ةضضارحة لبسضضباب عضضد  بضضذا  ا  ضض ي ة ومضضذكرة ةضضارحة   كانضضق  ضض ي ة ا

 لت قم الغاية من انجراء.

  صضضي حمكمضضة االسضضتئناو منعقضضدة بغرفضضة مشضضورة يف الطعضضن ةضضكً  وموضضضوعًا    -5

وذلضضك خضض ا مخسضضة أيضضام عمضضي علضض  احكثضضر مضضن  ضضاريم قيضضد الطعضضن وبالتضضالي يقضضف ئور    
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حضد قيضد  وإحالتضه مباةضرة للغرفضة بضذا        مكت  إئارة الدعوى بالنسبة لإلستئناو عند 

 ضضضاريم القيضضضد وسضضضاعته ، و كت ضضضي احملكمضضضة باملسضضضتندا  واملضضضذكرا  املقدمضضضة امضضضام    

حمكمة أوا ئرجة ومضا يقضدم من ضا لضدى قيضد االسضتئناو فض  يكضون دضا مضن بعضد قبضوا             

 ةيئًا من ا وال ئاأ مرافعة وال اصاذ أا إجراء من إجراءا  انثبا  .

الطعن بإلتماس إعضائة النظضر يف القضرارا  الصضائرة مضن غرفضة املشضورة         عدم جواز - 6

ك كمضضة االسضضتئناو فصضضً  يف اسضضتئنافا  اححكضضام الصضضائرة يف ئعضضاوى املطالبضضا         

مضن   169البسيطة حت  ولو بين انلتماس عل  إحدى احلاال  املنصو  علي ا يف املائة 

خلضضضو قضضضرار انشضضضاء ئوائضضضر املطالبضضضا    قضضضانون االجضضضراءا  املدنيضضضة ، مضضضع مراعضضضاة أنضضضه وإزاء 

البسضضيطة مضضن نضضيف علضض  عضضدم جضضواز االلتمضضاس يف اححكضضام الصضضائرة مضضن حمكمضضة اوا   

ئرجة وانحالضة فيمضا   يضرئ بشضأنه نضيف إىل أحكضام قضانون انجضراءا  املدنيضة وبالتضالي           

فإنه جيوز الطعن بالتماس إعضائة النظضر يف اححكضام الصضائرة مضن حمكمضة أوا ئرجضة        

 املذكورة. 169حواا املنصو  علي ا يف املائة يف اح

يف ةضأن القضرارا  الصضائرة    يف ةأن طريم الطعن بالنق  فلم جيز املشرأ ولوجضه   -4

مضضن غرفضضة املشضضورة ك كمضضة االسضضتئناو فصضضً  يف اسضضتئنافا  اححكضضام الصضضائرة يف      

املضضائة   وعلضض  هضضدى مضن نضضيف  – ، ا سضاقًا مضضع القواعضضد العامضة   ئعضاوى املطالبضضا  البسضضيطة 

فقضضرة ثالثضضة مضضن ال ئ ضضة التنظيميضضة دضضذا   23مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة واملضضائة   173

املنضضايف يف جضضواز الطعضضن بضضالنق  يف اححكضضام الصضضائرة مضضن       الضض  جعلضضق   -القضضانون 

حماكم االستئناو أن  كون قيمة الدعوى  اوز مخسمائة ألف ئرهضم أو  كضون غضري    

االختصضا  القيمضي لضدوائر املطالبضا  البسضيطة من صضر       مقدرة القيمضة ، وحبسضبان أن   

 فيما ال جياوز  لكم القيمة من الدعاوى.

 وملا  قدم يتعط القضاء بعدم جواز الطعن.

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

وحيث إن الوقائع ض عل  ما يبط من احلكم املطعون فيه وسائر احوراق ض  ت صضي يف أن    

عل  الطاعنة لدى ئائرة املطالبا  البسضيطة العماليضة    املطعون ضد  وبعد الشكوى أقام

عمالي مطالبضا  بسضيطة أبضوظ" بطلض  احلكضم بإلزام ضا        2410/2020الدعوى رقم 

ئرهضضم وال ائضضدة التاخرييضضة  308361بضضأن  ضضإئا إليضضه مسضضت قا ه العماليضضة كلمضضوأ مبلضض  

ن قضضد ار ضضبك مضضع مضضن  ضضاريم املطالبضضة القضضضائية، وقضضاا بيانضضًا لضضدعوا  إنضضه كضضا  %12بواقضضع 

وإذ ان ضق خدمتضه بإرائ  ضا املن ضضرئة ئون     3/12/2006الطاعنضة بع قضة عمضي بضدءًا مضن       
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حكمضضق  16/2/2021أقضضام الضضدعوى.  لسضضة    7/12/2020سضضب  مشضضروأ بتضضاريم   

احملكمضضة يف مضضائة مطالبضضا  بسضضيطة بضضإلزام الطاعنضضة بضضأن  ضضإئا للمطعضضون ضضضد  مبلضض         

و قيمت ضا، اسضتأن ق الطاعنضة هضذا احلكضم      ئرهم و سضليمه  ضذكرة العضوئة أ    245864

قضضضرر   21/3/2021عمضضضالي أبضضضوظ" و لسضضضة  2021لسضضضنة  583باالسضضضتئناو رقضضضم 

احملكمضضة يف غرفضضة مشضضورة بعضضدم قبضضوا االسضضتئناو، طعنضضق احملكضضوم علي ضضا يف هضضذا         

احلكم بطريم النق  بالطعن املاثي، وإذ ُعِرض الطعضن علض  هضذ  احملكمضة يف غرفضة      

 جدير بالنظر، وحدئ  جلسة لنظر  ئون مرافعة ة وية.مشورة رأ  أنه 

 -يف قضضاء حمكمضة الضنق      –وحيث إن احملكمضة ه ضد لقضضائ ا كضا هضو مسضتقر        

من أن قبوا الطعن بطريم الضنق  مضن عدمضه مضن املسضائي املتعلقضة بالنظضام العضام   صضي          

كضان الطعضن   في ا احملكمضة مضن  لقضاء ذا  ضا وال يصضار إىل حبضث أسضباب الطعضن إال إذا         

بشضضأن  2006( لسضضنة 23مضضن القضضانون رقضضم )  7وكضضان الضضنيف يف املضضائة   جضضائزًا ومقبضضواًل،

ئائرة القضاء يف إمارة أبو ظ" عل  أن "  شكي يف انمارة حماكم ابتدائية وحمضاكم  

اسضتئناو وحمكمضة نقض ، وجيضوز بقضرار مضضن الضرئيس بنضاءا علض   و ضية ا لضس إنشضضاء           

ازعضا  معينضة وحتديضد اختصا ضا  ا، وجيضوز أن  ضضم       حماكم متخصصضة للنظضر يف من  

احملكمضضة الواحضضدة ئوائضضر ابتدائيضضة وئوائضضر اسضضتئنافية وئوائضضر  ن يضضذ اححكضضام الصضضائرة    

مضضن ذا  القضضانون علضض  أن " كضضون باحملضضاكم االبتدائيضضة ئوائضضر   8عن ضضا".والنيف يف املضضائة 

ئوائضر مدنيضة    -تالية: جزئية وئوائر كلية، و شكي احملاكم االبتدائية من الدوائر ال

ئوائضضر إئاريضضة، وللضضرئيس بنضضاءا   -ئوائضضر أحضضواا ةخصضضية -ئوائضضر جزائيضضة  -و اريضضة 

 22عل   و ية ا لس  شكيي ئوائر أخرى وفًقا لإلجراءا  املتبعة". والضنيف يف املضائة   

من ال ئ ة التنظيمية لقانون انجراءا  املدنية عل  أنه" باستثناء الدعاوى الض   كضون   

دولة طرًفا في ا والدعاوى املسضتعللة وأوامضر احئاء..... جيضوز بقضرار مضن وزيضر العضدا أو        ال

رئيس اجل ضة القضضائية احملليضة املختصضة حبسض  اححضواا، أن صصضيف ئائضرة أو أكثضر          

مضضن الضضدوائر اجلزئيضضة لل صضضي يف الضضدعاوى املعروضضضة علي ضضا خضض ا جلسضضة واحضضدة فقضضك،    

أ. الدعاوى املدنية والتلارية والعمالية وئعضاوى املطالبضة   وذلك يف أا من الدعاوى ا  ية: 

( مخسضمائة ألضف ئرهضم ب. ئعضاوى     500.000باحجور واملر با  الض  ال  ضاوز قيمت ضا )   

  ة التوقيضع أيااضا كانضق قيمت ضا".  والضنيف يف املضائة الثانيضة مضن قضرار ئضو رئضيس ئائضرة             

علض  أن  نشضأ    -ا  البسضيطة  بشضأن ئائضرة املطالبض    - 2020( لسضنة  26القضاء رقم )

ئائرة جزئية أو أكثر صتيف بال صضي يف الضدعاوى املدنيضة والتلاريضة والعماليضة وئعضاوى       
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( مخسضمائة ألضف ئرهضم    500.000املطالبة باحجور واملر بضا ، والض  ال  ضاوز قيمت ضا )    

ويف ئعضضاوى  ضض ة التوقيضضع أياضضا كانضضق قيمت ضضا ويسضضتثن  مضضن ذلضضك الضضدعاوى الضض   كضضون  

لضضة طرًفضضا في ضضا والضضدعاوى املسضضتعللة وأوامضضر احئاء، ويضضتم  وزيضضع العمضضي علضض  هضضذ           الدو

الضضدوائر بقضضرار مضضن جملضضس القضضضاء بنضضاءا علضض  اقضض ا  إئارة الت تضضيا القضضضائي" م ضضائ  أن  

املشضضرأ أنشضضأ يف كضضي حمكمضضة ابتدائيضضة يف حضضدوئ اختصا ضض ا النضضوعي ئائضضرة جزئيضضة أو 

ووزأ انختصضضا  اجلزئضضي بضضط هضضذ  الضضدوائر    أكثضضر لنظضضر ئعضضاوى املطالبضضا  البسضضيطة  

والضضدوائر اجلزئيضضة العائيضضة علضض  أسضضاس قيمضضي حبيضضث صضضتيف ئوائضضر املطالبضضا  البسضضيطة   

( مخسمائة ألف ئرهضم والطلبضا  العارضضة    500.000قيميًا بالدعاوى ال  اوز قيمت ا )

كضضا يتلضضاوز  املقدمضضة في ضضا أياضضا كانضضق قيمت ضضا ، وصضضتيف الضضدوائر اجلزئيضضة العائيضضة قيميضضًا

( عشضضرة م يضضط ئرهضضم والطلبضضا  العارضضضة   10.000.000هضضذ  القيمضضة وال يزيضضد علضض  )  

املقدمضضة في ضضا أياضضا كانضضق قيمت ضضا، بينمضضا ينعقضضد انختصضضا  نوعيضضًا لضضدوائر املطالبضضا           

فضضضً  عضضن اختصا ضض ا   –البسضضيطة املنشضضأة يف احملكمضضة انبتدائيضضة املدنيضضة وانجياريضضة   

 بدعاوى   ة التوقيع. –القيمي املشار إليه 

( لسضنة  26وحيث إن النيف يف املائة السائسة من قضرار ئضو رئضيس ئائضرة القضضاء رقضم )      

إذا كانضضضق قيمضضضة   -1علضضض  أنضضضه "   -بشضضضأن ئائضضضرة املطالبضضضا  البسضضضيطة     - 2020

الدعوى يف حدوئ النصاب االنت ائي املقرر بال ئ ة التنظيمية للدوائر اجلزئية، يكضون  

إذا كانضضق قيمضضة الضضدعوى  تلضضاوز النصضضاب االنت ضضائي  -2للخصضضومة با اضضا.القضضرار املن ضضي 

املقضضرر يف ال ئ ضضة التنظيميضضة، جيضضوز الطعضضن باالسضضتئناو أمضضام الضضدائرة املختصضضة، وذلضضك  

خضض ا مخسضضة عشضضر يوماضضا مضضن  ضضاريم النطضضم بضضاحلكم، وإيضضداأ أسضضبابه، ووفًقضضا للقواعضضد  

( 1000ن ي رض  أمط ثابق مقضدار  ) وانجراءا  املقررة للطعن عل  اححكام، عل  أ

ألضضضف ئرهضضضم عضضضن كضضضي اسضضضتئناو، يضضضرئ إىل املسضضضتأنف إذا قبضضضي اسضضضتئنافه. وجيضضض  علضضض     

املسضضضتأنف إيضضضداأ مضضضذكرة ةضضضارحة بأسضضضباب االسضضضتئناو عنضضضد القيضضضد يف مكتضضض  إئارة     

  صضضي حمكمضضة االسضضتئناو  -1الضضدعوى " ، والضضنيف يف املضضائة السضضابعة منضضه علضض  أن "    

ة يف الطعضن وذلضك خض ا مخسضة أيضام عمضي علض  احكثضر مضن  ضاريم           منعقدة بغرفة مشضور 

 قضضضضي احملكمضضضة بعضضضدم قبضضضوا االسضضضتئناو، إذا   يضضضوئأ املسضضضتأنف     -2قيضضضد الطعضضضن. 

يف مجيضع اححضواا، يكضون     -3 مذكرة ةارحة بأسباب االستئناو عنضد قيضد الطعضن.   

." والضنيف يف  القرار الصضائر يف االسضتئناو با اضا غضري قابضي للطعضن عليضه بضأا طريضم كضان          

املضضائة الثامنضضة مضضن ذا  القضضرار علضض  أنضضه "فيمضضا   يضضرئ بشضضأنه نضضيف خضضا  يف هضضذا القضضرار  
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 طبم أحكام قانون انجراءا  املدنية والئ ته التنظيميضة وقضانون انثبضا  يف املعضام       

املدنيضة والتلارية"يضضدا علض  أن املشضضرأ خضيف الطعضضن علض  اححكضضام الصضائرة يف ئعضضاوى      

بسيطة بإجراءا  وقواعد  تمضايز عضن القواعضد العامضة لطضرق الطعضن الضوارئة        املطالبا  ال

يف قضضضانون انجضضضراءا  املدنيضضضة وقضضضانون الرسضضضوم و عضضضد اسضضضتثناءا علي ضضضا و ن صضضضر  لكضضضم     

االسضضتثناءا  بالنسضضبة لطضضرق الطعضضن العائيضضة يف سضضتة أوجضضه و طبضضم فيمضضا عضضداها القواعضضد  

 والئ ته التنظيمية:   العامة الوارئة يف قانون انجراءا  املدنية

ميعضضائ الطعضضن بانسضضتئناو يف اححكضضام الصضضائرة يف ئعضضاوى املطالبضضا  البسضضيطة       -1

خضض ا مخسضضة عشضضر يوماضضا و طبضضم القواعضضد العامضضة يف ةضضأن حتديضضد  ضضاريم سضضريان ميعضضائ    

 الطعن.

عدم جواز اسضتئناو اححكضام الصضائرة يف ئعضاوى املطالبضا  البسضيطة إذا كانضق        -2

حضضدوئ النصضضاب االنت ضضائي املقضضرر بال ئ ضضة التنظيميضضة للضضدوائر اجلزئيضضة  قيمضضة الضضدعوى يف

حت  ولو كضان االسضتئناو بسضب  فال ضة قواعضد االختصضا  املتعلقضة بالنظضام العضام أو          

بسضضضب  وقضضضوأ بطضضض ن يف احلكضضضم أو بطضضض ن يف انجضضضراءا  أثضضضر يف احلكضضضم أو كضضضان    

 ملقضي.احلكم  ائرًا عل  خ و حكم سابم   حيز قوة احمر ا

( ألف ئرهم عن كي استئناو لل كضم الصضائر   1000فرض  أمط ثابق مقدار  )-3

يف ئعاوى املطالبا  البسيطة إذا كانق قيمة الدعوى  تلاوز النصضاب االنت ضائي املقضرر    

خ فضضًا للقواعضضد العامضضة يف قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة وقضضضانون        –يف ال ئ ضضة التنظيميضضة   

مضع مراعضاة انع ضاء املقضرر للضدعاوى الض         –نًا يف هذ  احلالة الرسوم ال  ال   رض  أمي

يرفع ضضضا العمضضضاا واملسضضضت قون عضضضن م مضضضن الرسضضضم والتضضضأمط، وحيكضضضم بضضضرئ التضضضأمط إىل   

 املستأنف إذا قبي استئنافه.

جيضض  علضض  املسضضتأنف إيضضداأ مضضذكرة ةضضارحة بأسضضباب االسضضتئناو عنضضد القيضضد يف        -4

م االيداأ عل  هذا الن و عدم قبضوا االسضتئناو   وي    عل  عد –مكت  إئارة الدعوى 

و طبضضم القواعضضد املسضضتقرة يف ةضضأن مضضا يعضضد مضضذكرة ةضضارحة ومضضا ال يعضضد كضضذلك فضضإذا       

كانضضق  ضض ي ة االسضضتئناو ةضضارحة لبسضضباب عضضد  بضضذا  ا  ضض ي ة ومضضذكرة ةضضارحة   

 لت قم الغاية من انجراء.

كً  وموضضضوعًا   صضضي حمكمضضة االسضضتئناو منعقضضدة بغرفضضة مشضضورة يف الطعضضن ةضض  -5

وذلضضك خضض ا مخسضضة أيضضام عمضضي علضض  احكثضضر مضضن  ضضاريم قيضضد الطعضضن وبالتضضالي يقضضف ئور    
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مكت  إئارة الدعوى بالنسبة لإلستئناو عند حضد قيضد  وإحالتضه مباةضرة للغرفضة بضذا        

 ضضضاريم القيضضضد وسضضضاعته، و كت ضضضي احملكمضضضة باملسضضضتندا  واملضضضذكرا  املقدمضضضة امضضضام      

ا لضدى قيضد االسضتئناو فض  يكضون دضا مضن بعضد قبضوا          حمكمة أوا ئرجة ومضا يقضدم من ض   

 ةيئًا من ا وال ئاأ مرافعة وال اصاذ أا إجراء من إجراءا  انثبا .

عدم جواز الطعن بإلتماس إعضائة النظضر يف القضرارا  الصضائرة مضن غرفضة املشضورة         - 6

 ك كمضضة االسضضتئناو فصضضً  يف اسضضتئنافا  اححكضضام الصضضائرة يف ئعضضاوى املطالبضضا        

مضن   169البسيطة حت  ولو بين انلتماس عل  إحدى احلاال  املنصو  علي ا يف املائة 

قانون االجراءا  املدنية، مع مراعاة أنه وإزاء خلو قرار انشاء ئوائر املطالبضا  البسضيطة   

مضضن نضضيف علضض  عضضدم جضضواز االلتمضضاس يف اححكضضام الصضضائرة مضضن حمكمضضة اوا ئرجضضضة           

إىل أحكضضام قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة وبالتضضالي فإنضضه   وانحالضضة فيمضضا   يضضرئ بشضضأنه نضضيف

جيضضوز الطعضضن بالتمضضاس إعضضائة النظضضر يف اححكضضام الصضضائرة مضضن حمكمضضة أوا ئرجضضة يف   

 املذكورة. 169اححواا املنصو  علي ا يف املائة 

يف ةضأن القضرارا  الصضائرة مضن     ويف ةأن طريم الطعن بالنق  فلم جيضز املشضرأ ولوجضه    

كمة االستئناو فصضً  يف اسضتئنافا  اححكضام الصضائرة يف ئعضاوى      غرفة املشورة ك 

مضن   173وعل  هدى من نضيف املضائة     – ، ا ساقًا مع القواعد العامة املطالبا  البسيطة

  -فقضرة ثالثضة مضن ال ئ ضة التنظيميضة دضذا القضانون         23قانون انجراءا  املدنية واملضائة  

يف اححكضضضام الصضضضائرة مضضضن حمضضضاكم    املنضضضايف يف جضضضواز الطعضضضن بضضضالنق    الضضض  جعلضضضق 

االستئناو أن  كون قيمضة الضدعوى  ضاوز مخسضمائة ألضف ئرهضم أو  كضون غضري مقضدرة          

القيمة، وحبسضبان أن االختصضا  القيمضي لضدوائر املطالبضا  البسضيطة من صضر فيمضا ال         

 جياوز  لكم القيمة من الدعاوى.

 وملا  قدم يتعط القضاء بعدم جواز الطعن.

 

********** 
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 ) ارا( 14/6/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد زكي مخيس 

 وعضوية املستشارين: مصط   حسن النور، ئ. عدالن احلاج.

(70) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  380، 330)الطعنان رقما 

 ( إف س. ئعوى " ئعوى انف س ". 1

س هضضو مضضا ير ضض  وقضضف انجضضراءا     ضضدور قضضرار احملكمضضة بافتتضضا  إجضضراءا  انفضض     -

القضائية وإجراءا  التن يذ القضائي وليس جمرئ  قديم طلض  إىل جلنضة إعضائة التنظضيم     

 املالي. أساس ذلك.  
  

 ( إجراءا  " إجراءا  التقاضي ". أمرأئاء . ئعوى " ةرويف قبوا الدعوى ". 2

الضضوزراء رقضضم  مضضن قضضرار جملضضس    62أمضضر احئاء. ةضضروطه وإجراءا ضضه يف معنضض  املضضائة      -

  .   2018لسنة  57بتعديي بع  احكام قرار جملس الوزراء رقم  2020لسنة33
  

 ( إثبا  " احملررا  " االئعاء بالتزوير ".   زوير. 3

إنت ضضضاء احلكضضضم إىل رفضضض  ائعضضضاء الطضضضاعن بضضضالتزوير علضضض  املسضضضتندا  املقدمضضضة مضضضن   -

يف مضن أنضه هضو املوقضع و أن     املطعون ضد  أخذا كا انت   إليه  قرير خضةة حتقيضم اوطضو   

ما هسك به من كونه كان متواجدًا خارج الدولة يف  ضاريم حتريضر احملضرر غضري مقبضوا      

إذ ليس ما حيوا بط  وقيعه عل  املستند وكونه خارج الدولة يف ذلك التاريم أو يكون 

 .    ذييي املستند بتوقيعه قد مت يف  اريم سابم أو الحم عل  التاريم املدون به.   يح
  

 ( إثبا  " احملررا  " االئعاء بالتزوير " .   زوير .4

وجضضوب حتديضضد مواضضضع التزويضضر املضضدعي بضضه وائلتضضه وإجضضراءا  الت قيضضم الضض  يطلضض        -

مضدع  التزويضر إثبضا  التزويضضر ب ضا. عضدم قبضوا االئعضضاء بضالتزوير إذا  ضي  بصضيغة مب مضضة          

دليي عليضه أو بضاجراءا  حتقيضم    عامة غري مقطوأ في ضا بشضأ أو إذا   يكضن مقرونضًا بالض     

اوطضضويف الضضض  يطلضض  مضضضدع  التزويضضر إثبضضضا  لتزويضضر ب ضضضا. اعتبضضار   نضضضذا  ئفاعضضا غضضضري       

 جوهرا. ال  لتزم حمكمة املوضوأ بإثار ه أو بالرئ عليه. مثاا.  
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وحيضضضث إن هضضضذا النعضضضي مضضضرئوئ، ذلضضضك أن جلنضضضة إعضضضائة التنظضضضيم املضضضالي اسضضضت دث ا   -1

و  23/2019بشضضضضأن انفضضضضض س و عدي  ضضضضضه أرقضضضضضام   9/2016املرسضضضضوم بقضضضضضانون رقضضضضضم  

بشضأن   2020لسضنة   21( من املرسوم بقضانون رقضم   1)32، وقد نصق املائة 21/2020

بشضأن انفض س علض  أنضه ) يف      2016لسضنة   9 عديي بع  أحكام املرسوم بقانون رقضم  

تتضا   غري اححواا املنصو  علي ا يف هذا املرسوم بقانون ي    عل  قرار احملكمضة باف 

مضن هضذا املرسضوم بقضانون      14اجراءا  الصلح الواقي من انف س وفقضًا ححكضام املضائة    

وقف انجراءا  القضائية ضد املدين واجراءا  التن يضذ القضضائي علض  أموالضه ويسضتمر      

وقضف االجضراءا  القضضائية واجضراءا  التن يضذ إىل حضط حصضوا أا مضن احلضاال  التاليضة           

يف  /1( مضضن ذا  املرسضضوم بقضضانون علضض  أنضضه ) 1) 162 املضضائة أي مضضا أسضضبم...(، والضضنيف يف

غري اححواا املنصو  علي ا يف هذا املرسوم بقانون ي    عل  قرار احملكمضة بافتتضا    

من هذا املرسضوم بقضانون وقضف االجضراءا  القضضائية       78االجراءا  وفقًا ححكام املائة 

 186ه، ومضع مراعضاة أحكضام املضائة     ضد املدين واجراءا  التن يضذ القضضائي علض  أموالض    

من هذا املرسوم بقانون يستمر وقف االجراءا  القضضائية واجضراءا  التن يضذ املنصضو      

علي ضضا يف هضضذا البنضضد إىل حصضضوا أا مضضن احلضضاال  ا  يضضة ...(، وم ضضائ ذلضضك أن املنضضايف يف     

وقضضف االجضضراءا  القضضضائية واجضضراءا  التن يضضذ القضضضائي هضضو  ضضدور قضضرار احملكمضضة          

فتتا  اجراءا  انف س وليس  قديم طل  إىل جلنة إعائة التنظضيم املضالي املشضار إلي ضا     با

يف املائة الرابعة من املرسوم بقانون املذكور سابقًا، وإذ خلق احوراق ممضا ي يضد  ضدور    

قرار من احملكمة بافتتا  اجراءا  إفض س الطاعنضة الثانيضة وكضان جمضرئ  قضديم طلض         

يم املضضضالي ال يك ضضضي ن ضضضدار احملكمضضضة أمضضضرًا بوقضضضف اجضضضراءا    إىل جلنضضضة إعضضضائة التنظضضض

الضضدعوى املاثلضضة فضض  إلضضزام علضض  احملكمضضة بوقضضف اجضضراءا  هضضذ  الضضدعوى، وملضضا كضضان           

احلكم املطعون فيه قضد خلضيف إىل هضذ  النتيلضة الصض ي ة فضإن النعضي عليضه كضا سضلف           

 يكون ب  أساس.

لسضضنة   57جملضضس الضضوزراء رقضضم   مضضن قضضرار   16الضضنيف يف ال قضضرة احوىل مضضن املضضائة     -2

بشضضأن قضضانون   11/1992يف ةضضأن ال ئ ضضة التنظيميضضة للقضضانون االحتضضائا رقضضم       2018

االجضراءا  املدنيضة علض  أن )  رفضع الضدعوى إىل احملكمضة بنضاء علض  طلض  املضدعي وذلضضك           

بإيداأ   ي ة ئعوا  لدى مكت  إئارة الدعوى الك ونيًا أو ورقيًا وفم املعمضوا بضه يف   

بتعضديي   2020لسضنة   33من قرار جملس الوزراء رقضم   62مة(، والنيف يف املائة احملك

املشضار إليضه علض  أنضه ) اسضتثناءا       2018لسنة  57بع  أحكام قرار جملس الوزراء رقم 
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مضضن القواعضضد العامضضة يف رفضضع الضضدعوى ابتضضداءا  تبضضع اححكضضام الضضوارئة يف املضضوائ التاليضضة اذا   

ة ض الك ونيًا أو مسضتنديًا ض وحضاا احئاء وكضان كضي مضا         كان حم الدائن ثابتًا بالكتاب

يطال  به ئينًا من النقضوئ معضط املقضدار أو منقضواًل معينضا بنوعضه أو مقضدار ، وال  نضع مضن          

سضضضضلو  أمضضضضر احئاء طلضضضض  ال وائضضضضد أو التعضضضضوي  أو اصضضضضاذ أا إجضضضضراء مضضضضن انجضضضضراءا     

اذا كانضق املطالبضة املاليضة حملض ا     الت  ظية، و تبع اححكام الوارئة يف ال قرة السضابقة  

إن ضضاذ عقضضد  ضضارا أو كضضان  ضضاح  احلضضم ئائنضضًا بورقضضة  اريضضة(، يضضدا علضض  أن املضضدعي    

الذا يطال  حبم له قبي خصمه يتعط عليه ض كأ ي ض االلتلضاء إىل احملكمضة كوجض        

  ي ة يوئع ا مكت  إئارة الدعوى واستثناءا من هذا اح ي يتعط عليه بعد  كليضف  

دين بالوفاء يف ميعائ مخسة أيام علض  احقضي االلتلضاء إىل طريضم استصضدار أمضر احئاء       امل

مضضن القاضضضي املخضضتيف باحملكمضضة االبتدائيضضة اذا كضضان كضضي مضضا يطالضض  بضضه ئينضضًا ثابتضضًا           

بالكتابضضضة املسضضضتندية أو االلك ونيضضضة ةضضضريطة أن  تضضضوافر يف هضضضذا الضضضدين عضضضدة ةضضضرويف    

 مضاو إىل أجي أو معلم عل  ةريف وأن يكون جمتمعة وهي أن يكون حاا احئاء غري

معط املقدار أو منقواًل معينًا بنوعه أو مقدار ، ويقتضي ذلضك أن يكضون الضدين املطالض      

بضضه ثابتضضًا بورقضضة علي ضضا  وقيضضع املضضدين ويضضبط من ضضا أو مضضن أوراق أخضضرى موقعضضة منضضه أن هضضذا     

انضق املطالبضة املاليضة حملض ا     الدين حاا احئاء ومعط املقدار، و تبع هذ  اححكضام اذا ك 

إن اذ عقد  ارا ةضريطة أن يتضوافر يف احلضم حمضي الطلض  موضضوأ هضذا العقضد ةضرويف          

استصدار أمر احئاء املذكورة، فاذا صلف ةضريف مضن هضذ  الشضرويف يف احلضم املطالض        

بضضه حمضضي طلضض  إن ضضاذ العقضضد التلضضارا وجضض  علضض  الضضدائن ا بضضاأ الطريضضم العضضائا يف رفضضع       

جيضضوز لضه يف هضضذ  احلالضضة أن يللضأ إىل طريضضم استصضدار أمضضر احئاء لكونضضه    الضدعوى، وال  

استثناء من القواعد العامة يف رفع الدعاوا وال  ال جيوز التوسضع في ضا.  ملضا كضان ذلضك      

وكضضان البنضضك املطعضضون ضضضد  احوا قضضد أقضضام ئعضضوا  االبتدائيضضة كوجضض   ضض ي ة أوئعضضق    

احلكضضم بضضالزام الطضضاعنط واملطعضضون   مكتضض  إئارة الضضدعوى باحملكمضضة املختصضضة بطلضض  

ئرهضم واحربضا  ال ائتضة     160.024.605.34ضدهما الثاني والثالثضة بضأن يضإئوا لضه مبلض       

سنويًا من  اريم إقامضة الضدعوى وحتض  السضدائ التضام علض  سضند مضن أنضه مضنح            %4.5بواقع 

نط و املطعون ضد  الثاني  س ي   مصرفية عبارة عن مراحبة اس مية بك الة الطاع

املطعون ضدها الثالثة و وقف عن سدائ احقسضايف و ر ضد بضذمت م مبلض  املطالبضة، رغضم       

أن الثابق أن الطاعنط واملطعون ضدهما الثاني والثالثة قد نازعوا البنك املطعضون ضضد    

احوا يف أحقيته لذلك املبل  بضي طعنضوا علض  املسضتندا  املقدمضة مضن احخضري بضالتزوير كضا          

ةة متخصصة يف حتقيم  لك املنازعة للوقوو عل  أحقيضة البنضك املطعضون    استلزم ندب خ
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ضد  احوا يف املطالبة بالدين املطال  به وهضو مضا مضن ةضأنه أن جيعضي الضدين املطالض  بضه         

غضضري معضضط املقضضدار وقضضابً  للمنازعضضة فيضضه بضضط اوصضضوم فضض   تضضوافر فيضضه الشضضرويف الضض          

، ومضن ثضم فضإن املطالبضة ال  كضون إال عضن طريضم        استلزم ا القانون الستصدار أمضر احئاء 

الضضدعوى العائيضضة. وإذ التضضزم احلكضضم املطعضضون فيضضه هضضذا النظضضر فإنضضه يكضضون قضضد  ضضائو    

   يح القانون، ويض ي النعي عليه كا سلف عل  غري أساس.

املقضضرر أن حملكمضضة املوضضضوأ السضضلطة التامضضة يف حتصضضيي وف ضضم الواقضضع يف الضضدعوى    -3

ملستندا  املقدمة في ضا واملوازنضة بين ضا واحخضذ كضا  طمضئن إليضه من ضا، و         و قدير احئلة وا

( من قانون انثبا  يف املعام   املدنيضة والتلاريضة  قضضي بأنضه لضيس ملضن       2)14أن املائة 

ناقا موضوأ احملرر أن ينكر ما هو منسوب إليه من خك أو إمضضاء أو خضتم أو بصضمة    

ال  سضضقك حقضضه يف الطعضضن عليضضه بضضالتزوير مضضن ج ضضة    إال أن هضضذ  املناقشضضة ملوضضضوأ احملضضرر 

( مضضن ذا  القضضانون أن الورقضضة العرفيضضة  كضضون   1)11 ضضلبه أو  وقيعضضه، وأن م ضضائ املضضائة   

 ائرة ممن وقع ا ما   ينكر  راحة ما هو منسوب إليه من خك أو إمضاء أو بصمة 

ه  وقيعضه علي ضا   أو ختم وأن ا جعلق الورقة العرفية حلة كا ئون في ا عل  مضن نسض  إليض   

مت  كان   ينكضر ذا  اوضك أو االمضضاء أو اوضتم أو البصضمة وكضان إنكضار  هضذا         

 ضضرحيًا، كضضا مضضإئا  أن عضضدم انكضضار  لضضذلك يك ضضي نعطضضاء الورقضضة العرفيضضة حليت ضضا       

الكاملة يف ةأن أن  اح  التوقيع علي ا قد ار ض  مضمون الورقة والتزم به من غضري  

الورقة   ة هذا املضمون، فإن اقتصر انكار  علض  انكضار   حاجة حن يثبق املتمسك ب

املدون بالورقة كله أو بعضه فإنه ال يكون قضد أنكضر الورقضة العرفيضة بضاملعن  املقصضوئ       

يف هضضذ  املضضائة، وال  تبضضع يف ةضضأنه اجضضراءا  حتقيضضم اوطضضويف املقضضررة يف القضضانون، وإ ضضا 

ت   تخذ يف ةضأن ا إجضراءا  الطعضن     بق  للورقة العرفية حليت ا الكاملة يف االثبا  ح

مضضن قضضانون االثبضضا  علضض  أن مضضن يطعضضن     28و  23بضضالتزوير وفقضضًا ملضضا  قضضضي بضضه املائ ضضان    

بالتزوير يف احملرر العريف يقع عليه ع ء اثبا  طعنضه، كمضا أن عليضه أن حيضدئ مواضضع      

لتزويضر  التزوير املدع  به وأئلتضه واجضراءا  الت قيضم الض  يطلض  مضدعي التزويضر اثبضا  ا        

ب ا، مما يعين أن االئعضاء بضالتزوير ال يكضون مقبضواًل اذا  ضي  بصضيغة مب مضة عامضة غضري          

مقطضضوأ في ضضا بشضضيء وكضضذلك اذا   يكضضن مقرونضضًا بالضضدليي عليضضه وبضضإجراءا  حتقيضضم         

اوطضضويف الضض  يطلضض  مضضدعي التزويضضر اثبضضا  التزويضضر ب ضضا، ويف هضضذ  احلالضضة  عتضضة إثضضارة      

عًا غري جوهرا ال  لتزم حمكمة املوضوأ بإثار ه أو بضالرئ عليضه    زوير احملرر العريف ئفا

لكونه مرسً  غري مإيد بالدليي، كما أن حملكمة املوضضوأ يف حالضة إنكضار التوقيضع     

من قانون انثبا  اذا رأ  من وقائع الضدعوى   28و 24أو االئعاء بالتزوير وفقًا للمائ ط 
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ة أن  ضضرئ علضض  املنكضضر إنكضضار  وعلضض     ومسضضتندا  ا مضضا يك ضضي القتناع ضضا بصضض ة الورقضض   

مدعي التزوير ائعضاء ، ودضا أن  أخضذ بالورقضة مضن غضري إجضراء الت قيضم حن الغضرض منضه           

هضضو اقتنضضاأ احملكمضضة بضضرأا  ر ضضا  إليضضه يف   كضضوين عقيضضد  ا. ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان            

احلكضم املطعضون فيضه قضضد أقضام قضضاء  بضرف  ائعضضاء الطضاعنط بتزويضر املسضتندين حمضضي          

 ئرجضة  أوا حمكمضة  أن الثابضق  ن بالتزوير عل  ما أورئ  بأسبابه مضن أن )...وكضان  الطع

 احربعضة  التوقيعضا   أن دضا  فثبضق  اوطضويف  حتقيضم  خضةة  علض   املسضتند  ذلضك  أحالضق  قضد 

 التضضامنية  الك الضة  بعقضد   قضابً  ض الطضاعن احوا ض       احوا للمستأنف املنسوب  دورها

 خبك حرر    ي ة  وقيعا  هي .............. .. ببنك اوا ة 20/11/2018املإرخة 

 ذلضك  يف الضب ئ  خضارج   واجضد   مضن  بضه  هسضك  ما ذلك س مة من يناا وال املذكور، يد

 لضيس  أنضه  إذ مكضان  مضن أا  التوقيضع  ذلضك   بضيح  احلديثضة  اال صضاا  وسضائي  أن إذ التضاريم 

 كمضا  ريم،التضا  ذلضك  يف الضب ئ  خضارج  وكونضه  املسضتند  علض    وقيعه بط حيوا ما هنا 

 املدون التاريم عل  الحم أو سابم  اريم بتوقيعه يف املستند ذلك  ذييي املمكن من أنه

 التوقيعضا    لضك   ض ة  إىل انت ض   قضد  الضدعوى  يف املنتضدب  اوضبري   قريضر  وأن سضيما  بضه 

 هضذ   أن منه، كما املقدمة املستندا  من العديد وبط بينه فنية أجرى مضاهاة بعدما

 علض   ضاريم    ضتم  و  التوقيضع  علض   هضق  والتزويضر  التزييضف  خضةة  أن  ضضيف  احملكمضة 

 ال ومالك ضا  مواج ت ضا  يف املسضتأنف  احلكضم  بضه  قضض   مضا  معضه  يكضون  ممضا  املستند،

قضضاءا....(، وإذ كضان هضذا الضذا      عليضه  املسضتقر  مضع  منسضلماً  وجضاء  للقضانون  فيه فال ة

ًا حلمضي قضضائه وال فال ضة    خليف إليه احلكم سائغًا وله أ له الثابق بضاحوراق وكافيض  

فيه للقضانون، ومضن ثضم فضإن النعضي عليضه ال يعضدو أن يكضون جضداًل فيمضا  سضتقي حمكمضة             

 املوضوأ بتقدير  من أئلة الدعوى مما ال جيوز إثار ه أمام حمكمة النق .

( مضضن قضضانون انثبضضا   قضضضي بأنضضه لضضيس ملضضن نضضاقا موضضضوأ     2)14املقضضرر أن املضضائة  -4

هضضو منسضضوب إليضضه مضضن خضضك أو إمضضضاء أو خضضتم أو بصضضمة إال أن هضضذ   احملضضرر أن ينكضضر مضضا

املناقشضضة ملوضضضوأ احملضضرر ال  سضضقك حقضضه يف الطعضضن عليضضه بضضالتزوير مضضن ج ضضة  ضضلبه أو           

( من ذا  القانون أن الورقة العرفيضة  كضون  ضائرة ممضن     1)11 وقيعه، وأن م ائ املائة 

إمضضضاء أو بصضضمة أو خضضتم وقع ضضا مضضا   ينكضضر  ضضراحة مضضا هضضو منسضضوب إليضضه مضضن خضضك أو 

وأن ا جعلضق الورقضة العرفيضة حلضة كضا ئون في ضا علض  مضن نسض  إليضه  وقيعضه علي ضا متض               

كضضضان   ينكضضضر ذا  اوضضضك أو االمضضضضاء أو اوضضضتم أو البصضضضمة وكضضضان إنكضضضار  هضضضذا    

 ضضرحيًا، كضضا مضضإئا  أن عضضدم انكضضار  لضضذلك يك ضضي نعطضضاء الورقضضة العرفيضضة حليت ضضا       

  التوقيع علي ا قد ار ض  مضمون الورقة والتزم به من غضري  الكاملة يف ةأن أن  اح



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
569 

حاجة حن يثبق املتمسك بالورقة   ة هذا املضمون، فإن اقتصر انكار  علض  انكضار   

املدون بالورقة كله أو بعضه فإنه ال يكون قضد أنكضر الورقضة العرفيضة بضاملعن  املقصضوئ       

طضضويف املقضضررة يف القضضانون، وإ ضضا يف هضضذ  املضضائة، وال  تبضضع يف ةضضأنه اجضضراءا  حتقيضضم او

 بق  للورقة العرفية حليت ا الكاملة يف االثبا  حت   تخذ يف ةضأن ا إجضراءا  الطعضن    

مضضن قضضانون االثبضضا  علضض  أن مضضن يطعضضن     28و  23بضضالتزوير وفقضضًا ملضضا  قضضضي بضضه املائ ضضان    

مواضضع  بالتزوير يف احملرر العريف يقع عليه ع ء اثبا  طعنضه، كمضا أن عليضه أن حيضدئ     

التزوير املدع  به وأئلتضه واجضراءا  الت قيضم الض  يطلض  مضدعي التزويضر اثبضا  التزويضر          

ب ا، مما يعين أن االئعضاء بضالتزوير ال يكضون مقبضواًل اذا  ضي  بصضيغة مب مضة عامضة غضري          

مقطضضوأ في ضضا بشضضيء وكضضذلك اذا   يكضضن مقرونضضًا بالضضدليي عليضضه وبضضإجراءا  حتقيضضم         

التزويضضر اثبضضا  التزويضضر ب ضضا، ويف هضضذ  احلالضضة  عتضضة إثضضارة     اوطضضويف الضض  يطلضض  مضضدعي  

 زوير احملرر العريف ئفاعًا غري جوهرا ال  لتزم حمكمة املوضوأ بإثار ه أو بضالرئ عليضه   

لكونه مرسً  غري مإيد بالدليي. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعضون فيضه قضد رفض      

املنسضضضوب  20/11/2018إرخ ئفضضضاأ الطضضضاعنط بتزويضضضر عقضضضد الك الضضضة التضضضضامنية املضضض  

 ضضدور  للطضضاعن احوا لعضضدم حتديضضدهما مواضضضع التزويضضر املضضدع  بضضه وأئلتضضه وإجضضراءا        

التزويضضر املطلضضوب إثبا ضضه ب ضضا أو ةضضواهد  زويضضر  أو  قضضديم أختضضام مغضضايرة للخضضتم املضضذيي بضضه    

املسضضتند حتضض   كضضن للم كمضضة  كليضضف اوضضبري بضضإجراء املضضضاهاة عليضضه، وكضضان مضضا     

كضضم املطعضضون فيضضه سضضائغًا وممضضا يضضدخي يف سضضلطة حمكمضضة املوضضضوأ يف     خلضضيف إليضضه احل

 قدير أئلة التزوير املدع  به ويف إطراح ا واحخذ باحوراق املدع  بتزويرهضا فضإن النعضي    

 كا ورئ ب ذا السب  يكون قائمًا عل  غري أساس.

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

فيه وسائر احوراق ض  ت صضي يف أن     وحيث إن الوقائع ض عل  ما يبط من احلكم املطعون

 ارا أبو ظ" أقضام   380/2021، 330البنك املطعون ضد  احوا يف الطعنط رقمي 

 ارا كلي أبو ظ" يف مواج ة الطاعنط يف ذا  الطعنط  361/2020الدعوى رقم 

 160.024.605.34بطل  احلكم بضإلزام م بضأن يضإئوا لضه بالتضضامن والتضضامم مبلض         

مضن  ضاريم إقامضة الضدعوى وحتض  السضدائ التضام. وقضاا          %4.5حربضا  ال ائتضة بواقضع    ئرهم وا

 ضضضارا أبضضضو ظضضض"   380/2021ةضضضرحًا دضضضا بأنضضضه مضضضنح الطضضضاعن احوا يف الطعضضضن رقضضضم    

 سضض ي   ائتمانيضضة عبضضارة عضضن مراحبضضة اسضض مية بك الضضة بقيضضة الطضضاعنط يف الطعضضنط         

وا عضضن السضضدائ فأقضضام الضضدعوى. قضضدم   املضضذكورين و ر ضضد بضضذمت م مبلضض  املطالبضضة وامتنعضض  
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 ضارا أبضو ظض" مضذكرة طلض  في ضا إلضزام         330/2021الطاعن احوا يف الطعضن رقضم   

البنضضضك املطعضضضون ضضضضد  احوا بتقضضضديم أ ضضضوا املسضضضتندا  املقدمضضضة ه يضضضدًا للطعضضضن علي ضضضا   

بالتزوير وإحالت ا وبري التزييف والتزوير ل  ص ا. كما قدم الطاعنان يف الطعضن رقضم   

 ضضارا أبضضو ظضض" مضضذكرة طلبضضا في ضضا إلضضزام البنضضك املطعضضون ضضضد  احوا         380/2021

بتقديم أ وا املستندا  املقدمة منه ه يدًا للطعن علي ا بضالتزوير ونضدب خضبري فضتيف     

ل  صضض ا. نضضدب القاضضضي املشضضرو جلنضضة خضضةاء يف الضضدعوى، كمضضا نضضدب خضضبريًا ل  ضضيف    

وئعضضق جلنضضة اوضضةة  قريرهضضا وبعضضد وروئ  املسضضتندا  املطعضضون علي ضضا بضضالتزوير. وبعضضد أن أ 

 قريضضر خضضبري ف ضضيف اوطضضويف قضضدم املطعضضون ضضضد  احوا مضضذكرة  عقيبيضضة هسضضك في ضضا     

بطلبا ه السضابقة مضع  عضديي قيمضة ال ائضدة لتصضبح حسض  سضعر انيبضور ملصضرو انمضارا             

سضنويًا مضن  ضاريم رفضع الضدعوى       %4.5املركزا بواقع ستة أةض ر إيبضور حبضد أئنض  بواقضع      

مذكرة  عقيبيضة علض     380/2021ت  السدائ التام. كما قدم الطاعنان يف الطعن وح

 قريضضر اوضضةة وطلبضضا وقضضف السضضري يف الضضدعوى لصضضدور قضضرار افتتضضا  اجضضراءا  انفضض س       

نثضضضنط مضضضن املرفضضضوأ علضضضي م الضضضدعوى املاثلضضضة. كمضضضا قضضضدم الطضضضاعن احوا يف الطعضضضن رقضضضم  

سضضك في ضا بضأن مضا  و ضي إليضه خضضبري       ضارا أبضو ظض" مضذكرة  عقيبيضة ه      330/2021

اوطضضضضضويف اضضضضضالف الثابضضضضضق باملسضضضضضتندا  حنضضضضضه كضضضضضان خضضضضضارج الدولضضضضضة يف ال ضضضضض ة مضضضضضن  

وطلضضض  وقضضضف الضضضدعوى لصضضضدور قضضضرار افتتضضضا      27/11/2018حتضضض   18/11/2018

اجراءا  انفض س الثضنط مضن املرفضوأ علضي م الضدعوى املاثلضة. حكمضق احملكمضة بضإلزام           

 ضضارا بالتضضضامن فيمضضا بيضضن م بضضأن   2021/ 380، 330الطضضاعنط يف الطعضضنط رقمضضي 

 %4.5ئرهضضضم وال ائضضضدة كعضضضدا  159.685.706.13يضضضإئوا للمطعضضضون ضضضضد  احوا مبلضضض  

وحتض  السضدائ التضام كضا ال جيضاوز       6/7/2020سنويًا عن املبل  احملكوم به مضن  ضاريم   

.  ضضضارا أل ضضضي ئرهضضضم   330/2021أ ضضضي الضضضدين، وبتغضضضريم الطضضضاعن احوا يف الطعضضضن    

اسضضضتأنف كضضضي مضضضن .............................. ومإسسضضضة ........................... ل سضضضتثمارا  هضضضذا     

 ضضارا أبضضوظ"، كمضضا اسضضتأن ه كضضي مضضن      2532/2020احلكضضم باالسضضتئناو رقضضم   

 ضضضضارا  2539/2020.......................... وةضضضضركة .......................... باالسضضضضتئناو رقضضضضم   

 27/1/2021. ضضضضمق احملكمضضضة االسضضضتئناو احخضضضري لضضضبوا وقضضضضق بتضضضاريم   أبضضضوظ"

بتضضضأييد احلكضضم املسضضتأنف. طعضضن كضضي مضضن ............................. وةضضركة ................... يف     

 ضضضارا أبضضضو ظضضض"، وأوئأ   330/2021هضضضذا احلكضضضم بطريضضضم الضضضنق  بضضضالطعن رقضضضم    

م ضضا رفضض  الطعضضن. وطعضضن فيضضه بضضذا     املطعضضون ضضضد  احوا مضضذكرة بضضالرئ طلضض  يف ختا  

الطريضضضضم كضضضضي مضضضضن .................. ............ ومإسسضضضضة ................... ل سضضضضتثمارا  بضضضضالطعن   
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 ارا أبضو ظض"، وأوئأ املطعضون ضضد  احوا مضذكرة بضالرئ طلض  يف         380/2021رقم

  ختام ضضا رفضض  الطعضضن. وإذ عضضرض الطعنضضان علضض  هضضذ  احملكمضضة يف غرفضضة مشضضورة رأ     

أن ما جديران بالنظر ف دئ  جلسضة لنظرهمضا وفي ضا أمضر  بضضم الطعضن الثضاني لضبوا         

 ل ر بايف وليصدر في ما حكم واحد.

  ارا أبوظ": 330/2021أواًل : الطعن رقم 

وحيث أقيم الطعن عل  ث ثة أسباب ينع  الطاعنان باحوا من ضا علض  احلكضم املطعضون     

مضضضن املرسضضضوم بقضضضانون   162يقضضضه ذلضضضك أن املضضضائة  فيضضضه فال ضضضة القضضضانون واوطضضضأ يف  طب  

أزاا أيضضة سضضلطة  قديريضضة حملكمضضة  2020لسضضنة  21املعضضدا باملرسضضوم بقضضانون  9/2016

املوضوأ بشأن وقف اجضراءا  الضدعوى لتعلضم هضذا الوقضف بالنظضام العضام و  يعضد سضلطة          

رار جوازيضضة، وكضضا أن الطضضاعنط قضضد هسضضكا بوقضضف اجضضراءا  الضضدعوى حبق مضضا وفقضضًا لقضض 

جلنضضة إعضضائة التنظضضيم املضضالي وافتتضضا  اجضضراءا  انفضض س ضضضد الطاعنضضة الثانيضضة واملطعضضون     

بقبضضضوا طلضضض  جمموعضضضة     2018لسضضضنة   4ضضضضدها الثالثضضضة  وفقضضضًا للقضضضرار الضضضوزارا رقضضضم      

................... بإعائة التنظيم املالي نعائة جدولة ئيون ضا مضع الضدائنط والتو ضي إىل ا  ضاق      

 علض  حمكمضة املوضضوأ وقضف اجضراءا  الضدعوى املاثلضة وإذ   يلتضزم         مع م فكان يتعط

 احلكم بذلك فإنه يكون معيبًا كا يستوج  نقضه.

وحيضضث إن هضضذا النعضضي مضضرئوئ، ذلضضك أن جلنضضة إعضضائة التنظضضيم املضضالي اسضضت دث ا املرسضضوم     

، 21/2020و  23/2019بشضضضأن انفضضض س و عدي  ضضضه أرقضضضام  9/2016بقضضضانون رقضضضم 

بشضأن  عضديي بعض      2020لسضنة   21( مضن املرسضوم بقضانون رقضم     1)32ائة وقد نصق املض 

بشضأن انفض س علض  أنضه )يف غضري اححضواا        2016لسضنة   9أحكام املرسوم بقانون رقم 

املنصضضو  علي ضضا يف هضضذا املرسضضوم بقضضانون ي  ضض  علضض  قضضرار احملكمضضة بافتتضضا  اجضضراءا   

مضضن هضضذا املرسضضوم بقضضانون وقضضف    14الصضضلح الضضواقي مضضن انفضض س وفقضضًا ححكضضام املضضائة    

انجراءا  القضائية ضد املدين واجراءا  التن يذ القضضائي علض  أموالضه ويسضتمر وقضف      

االجراءا  القضضائية واجضراءا  التن يضذ إىل حضط حصضوا أا مضن احلضاال  التاليضة أي مضا          

يف غضضري  /1( مضضن ذا  املرسضضوم بقضضانون علضض  أنضضه )   1) 162أسضضبم...(، والضضنيف يف املضضائة  

اححضضواا املنصضضو  علي ضضا يف هضضذا املرسضضوم بقضضانون ي  ضض  علضض  قضضرار احملكمضضة بافتتضضا     

من هذا املرسضوم بقضانون وقضف االجضراءا  القضضائية       78االجراءا  وفقًا ححكام املائة 

 186ضد املدين واجراءا  التن يضذ القضضائي علض  أموالضه، ومضع مراعضاة أحكضام املضائة         

وقف االجراءا  القضضائية واجضراءا  التن يضذ املنصضو      من هذا املرسوم بقانون يستمر 
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علي ضضا يف هضضذا البنضضد إىل حصضضوا أا مضضن احلضضاال  ا  يضضة ...(، وم ضضائ ذلضضك أن املنضضايف يف     

وقضضف االجضضراءا  القضضضائية واجضضراءا  التن يضضذ القضضضائي هضضو  ضضدور قضضرار احملكمضضة          

املضالي املشضار إلي ضا     بافتتا  اجراءا  انف س وليس  قديم طل  إىل جلنة إعائة التنظضيم 

يف املائة الرابعة من املرسوم بقانون املذكور سابقًا، وإذ خلق احوراق ممضا ي يضد  ضدور    

قرار من احملكمة بافتتا  اجراءا  إفض س الطاعنضة الثانيضة وكضان جمضرئ  قضديم طلض         

إىل جلنضضضة إعضضضائة التنظضضضيم املضضضالي ال يك ضضضي ن ضضضدار احملكمضضضة أمضضضرًا بوقضضضف اجضضضراءا    

املاثلضضة فضض  إلضضزام علضض  احملكمضضة بوقضضف اجضضراءا  هضضذ  الضضدعوى، وملضضا كضضان          الضضدعوى 

احلكم املطعون فيه قضد خلضيف إىل هضذ  النتيلضة الصض ي ة فضإن النعضي عليضه كضا سضلف           

 يكون ب  أساس.

وحيضضث ينعضض  الطاعنضضان بالسضضب  الثضضاني مضضن أسضضباب الطعضضن علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه     

ضه الضدفع املثضار مضن قبلض ما بعضدم قبضوا الضدعوى        فال ة القانون واوطأ يف  طبيقه لرف

من قرار جملس الضوزراء رقضم    63، 62لرفع ا بغري الطريم الذا رئه القانون يف املوائ 

يف  2018لسضنة   57بتعديي بعض  أحكضام قضرار جملضس الضوزراء رقضم        2020لسنة  33

انجضراءا    بشأن قضانون  1992لسنة  11ةأن ال ئ ة التنظيمية للقانون االحتائا رقم 

املدنيضضة وكضضا أن الضضدعوى املاثلضضة متعلقضضة بإن ضضاذ عقضضد  ضضارا كضضان يضضتعط سضضلو  طريضضم       

 استصدار أمر االئاء مما يعي  احلكم كا يستوج  نقضه.

مضن قضرار    16وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك أن النيف يف ال قرة احوىل من املائة 

ئ ة التنظيميضة للقضانون االحتضائا رقضم     يف ةأن ال  2018لسنة  57جملس الوزراء رقم 

بشأن قانون االجضراءا  املدنيضة علض  أن )  رفضع الضدعوى إىل احملكمضة بنضاء         11/1992

عل  طل  املدعي وذلك بإيداأ   ي ة ئعوا  لضدى مكتض  إئارة الضدعوى الك ونيضًا أو     

راء رقضم  مضن قضرار جملضس الضوز     62ورقيًا وفم املعموا به يف احملكمة(، والنيف يف املائة 

 2018لسضضنة  57بتعضضديي بعضض  أحكضضام قضضرار جملضضس الضضوزراء رقضضم       2020لسضضنة  33

املشار إليه عل  أنه )استثناءا مضن القواعضد العامضة يف رفضع الضدعوى ابتضداءا  تبضع اححكضام         

الوارئة يف املوائ التالية اذا كضان حضم الضدائن ثابتضًا بالكتابضة ض الك ونيضًا أو مسضتنديًا ض            

كضضان كضضي مضضا يطالضض  بضضه ئينضضًا مضضن النقضضوئ معضضط املقضضدار أو منقضضواًل معينضضا    وحضضاا احئاء و

بنوعه أو مقدار ، وال  نع من سلو  أمضر احئاء طلض  ال وائضد أو التعضوي  أو اصضاذ أا      

إجراء من انجراءا  الت  ظية، و تبع اححكضام الضوارئة يف ال قضرة السضابقة اذا كانضق      

 ضارا أو كضان  ضاح  احلضم ئائنضًا بورقضة  اريضة(،        املطالبضة املاليضة حملض ا إن ضاذ عقضد      
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يدا عل  أن املدعي الذا يطال  حبضم لضه قبضي خصضمه يضتعط عليضه ض كأ ضي ض االلتلضاء             

إىل احملكمة كوج    ي ة يوئع ضا مكتض  إئارة الضدعوى واسضتثناءا مضن هضذا اح ضي        

االلتلضضاء إىل يضضتعط عليضضه بعضضد  كليضضف املضضدين بالوفضضاء يف ميعضضائ مخسضضة أيضضام علضض  احقضضي   

طريم استصدار أمر احئاء من القاضي املختيف باحملكمة االبتدائية اذا كان كي مضا  

يطال  به ئينًا ثابتًا بالكتابة املستندية أو االلك ونية ةريطة أن  توافر يف هضذا الضدين   

عضضدة ةضضرويف جمتمعضضة وهضضي أن يكضضون حضضاا احئاء غضضري مضضضاو إىل أجضضي أو معلضضم علضض      

ط املقضضدار أو منقضضواًل معينضضًا بنوعضضه أو مقضضدار ، ويقتضضضي ذلضضك أن    ةضضريف وأن يكضضون معضض 

يكون الدين املطال  به ثابتًا بورقضة علي ضا  وقيضع املضدين ويضبط من ضا أو مضن أوراق أخضرى         

موقعضضة منضضه أن هضضذا الضضدين حضضاا احئاء ومعضضط املقضضدار، و تبضضع هضضذ  اححكضضام اذا كانضضق  

ةريطة أن يتوافر يف احلم حمي الطلض  موضضوأ    املطالبة املالية حمل ا إن اذ عقد  ارا

هذا العقد ةرويف استصدار أمر احئاء املذكورة، فاذا صلف ةريف مضن هضذ  الشضرويف    

يف احلضم املطالض  بضه حمضي طلض  إن ضاذ العقضضد التلضارا وجض  علض  الضدائن ا بضاأ الطريضضم            

صضدار أمضر   العائا يف رفع الدعوى، وال جيضوز لضه يف هضذ  احلالضة أن يللضأ إىل طريضم است      

احئاء لكونه استثناء من القواعد العامة يف رفضع الضدعاوا والض  ال جيضوز التوسضع في ضا.        

ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان البنضضك املطعضضون ضضضد  احوا قضضد أقضضام ئعضضوا  االبتدائيضضة كوجضض           

 ضضض ي ة أوئعضضضق مكتضضض  إئارة الضضضدعوى باحملكمضضضة املختصضضضة بطلضضض  احلكضضضم بضضضالزام   

 160.024.605.34ني والثالثضضة بضضأن يضضإئوا لضضه مبلضض     الطضضاعنط واملطعضضون ضضضدهما الثضضا  

سضنويًا مضن  ضاريم إقامضة الضدعوى وحتض  السضدائ التضام          %4.5ئرهم واحربا  ال ائتضة بواقضع   

علضض  سضضند مضضن أنضضه مضضنح املطعضضون ضضضد  الثضضاني  سضض ي   مصضضرفية عبضضارة عضضن مراحبضضة         

حقسايف و ر د اس مية بك الة الطاعنط و املطعون ضدها الثالثة و وقف عن سدائ ا

بذمت م مبل  املطالبة، رغم أن الثابق أن الطاعنط واملطعون ضدهما الثاني والثالثضة قضد   

نضضازعوا البنضضك املطعضضون ضضضد  احوا يف أحقيتضضه لضضذلك املبلضض  بضضي طعنضضوا علضض  املسضضتندا         

املقدمضة مضن احخضري بضالتزوير كضا اسضضتلزم نضدب خضةة متخصصضة يف حتقيضم  لضك املنازعضضة           

  أحقية البنك املطعون ضد  احوا يف املطالبة بالدين املطال  به وهو مضا مضن   للوقوو عل

ةأنه أن جيعي الدين املطال  به غري معط املقدار وقابً  للمنازعة فيه بط اوصضوم فض    

 توافر فيه الشرويف ال  استلزم ا القانون الستصدار أمر احئاء، ومضن ثضم فضإن املطالبضة     

الدعوى العائية. وإذ التزم احلكم املطعون فيه هضذا النظضر فإنضه    ال  كون إال عن طريم 

 يكون قد  ائو   يح القانون، ويض ي النعي عليه كا سلف عل  غري أساس.
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وحيضضث ينعضض  الطاعنضضان بالسضضب  الثالضضث مضضن أسضضباب الطعضضن علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه   

ما هسكا بالطعن فال ة القانون والقصور يف التسبي  وانخ ا حبم الدفاأ ذلك أن 

املعنضضضون عقضضضد ك الضضضة  ضضضضامنية   20/11/2018بضضضالتزوير علضضض  املسضضضتند احوا املضضضإرخ  

واملذيي بتوقيضع منسضوب زورًا للطضاعن احوا واملتضضمن قيامضه بك الضة الضدين اح ضلي يف         

واملعنضضون  20/11/2018ئرهضضم، واملسضضتند الثضضاني املضضإرخ  367.450.000حضضدوئ مبلضض  

ملذيي بتوقيع منسوب  دور  للطاعن احوا زورًا واملتضضمن قيضام   عقد ك الة  ضامنية وا

ئرهضم، وأن مضا    367.450.000الطاعنة الثانية بك الضة الضدين املزعضوم يف حضدوئ مبلض       

قدما ةواهد التزوير  لبًا و وقيعًا وأختامًا إال أن خبري التزييضف والتزويضر  و ضي إىل أن    

غم مضضن عضضدم وجضضوئ  بالدولضضة يف ال ضض ة مضضن   املسضضتند احوا  ضضائر مضضن الطضضاعن احوا بضضالر 

وفقضضضًا لتقريضضضر حركضضضة الضضضدخوا واوضضضروج     27/11/2018وحتضضض   18/11/20108

اوضا  بضضه واملسضتخرج مضضن سضل ن اديئضضة االحتائيضة لل ويضضة واجلنسضية، كمضضا هسضضكا      

بضضضذلك بضضضدفاع ما يف املضضضذكرة الشضضضارحة حسضضضباب اسضضضتئناف ما احمضضضر الضضضذا يقطضضضع بضضضأن  

حملضضررا  مضضزورة وال  عضضوئ للطضضاعنط وقضضد  ضضر  اوضضبري املنتضضدب احمضضر      التوقيعضضا  علضض  ا 

للم كمة وإذ ألزم ما احلكم املطعون فيه باملبل  املقضي به بناء عل   لضك املسضتندا    

 املزورة فإنه يكون معيبًا كا يستوج  نقضه.

وحيضضث إن هضضذا النعضضي مضضرئوئ، ذلضضك أن املقضضرر أن حملكمضضة املوضضضوأ السضضلطة التامضضة يف     

حتصيي وف م الواقع يف الدعوى و قضدير احئلضة واملسضتندا  املقدمضة في ضا واملوازنضة بين ضا        

( من قانون انثبضا  يف املعضام   املدنيضة    2)14واحخذ كا  طمئن إليه من ا، و أن املائة 

والتلارية  قضي بأنه ليس ملن ناقا موضوأ احملضرر أن ينكضر مضا هضو منسضوب إليضه مضن        

تم أو بصضمة إال أن هضذ  املناقشضة ملوضضوأ احملضرر ال  سضقك حقضه يف        خك أو إمضضاء أو خض  

( مضن ذا  القضانون   1)11الطعن عليه بالتزوير من ج ة  لبه أو  وقيعه، وأن م ائ املضائة  

أن الورقة العرفية  كون  ائرة ممن وقع ا مضا   ينكضر  ضراحة مضا هضو منسضوب إليضه        

ورقة العرفية حلة كضا ئون في ضا علض     من خك أو إمضاء أو بصمة أو ختم وأن ا جعلق ال

مضضن نسضض  إليضضه  وقيعضضه علي ضضا متضض  كضضان   ينكضضر ذا  اوضضك أو االمضضضاء أو اوضضتم أو  

البصمة وكان إنكار  هذا  رحيًا، كا مإئا  أن عدم انكار  لضذلك يك ضي نعطضاء    

الورقة العرفية حليت ا الكاملة يف ةأن أن  اح  التوقيع علي ضا قضد ار ضض  مضضمون     

رقة والتضزم بضه مضن غضري حاجضة حن يثبضق املتمسضك بالورقضة  ض ة هضذا املضضمون، فضإن             الو

اقتصضضر انكضضار  علضض  انكضضار املضضدون بالورقضضة كلضضه أو بعضضضه فإنضضه ال يكضضون قضضد أنكضضر  
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الورقضضضة العرفيضضضة بضضضاملعن  املقصضضضوئ يف هضضضذ  املضضضائة، وال  تبضضضع يف ةضضضأنه اجضضضراءا  حتقيضضضم  

  للورقضة العرفيضة حليت ضا الكاملضة يف االثبضا       اوطويف املقضررة يف القضانون، وإ ضا  بقض    

مضن   28و  23حت   تخذ يف ةأن ا إجراءا  الطعن بالتزوير وفقًا ملضا  قضضي بضه املائ ضان     

قانون االثبا  عل  أن من يطعن بالتزوير يف احملرر العريف يقع عليه عض ء اثبضا  طعنضه،    

راءا  الت قيم الض  يطلض    كما أن عليه أن حيدئ مواضع التزوير املدع  به وأئلته واج

مدعي التزويضر اثبضا  التزويضر ب ضا، ممضا يعضين أن االئعضاء بضالتزوير ال يكضون مقبضواًل اذا           

 ي  بصيغة مب مة عامة غري مقطوأ في ا بشيء وكذلك اذا   يكضن مقرونضًا بالضدليي    

عليضضه وبضضإجراءا  حتقيضضم اوطضضويف الضض  يطلضض  مضضدعي التزويضضر اثبضضا  التزويضضر ب ضضا، ويف  

احلالضضة  عتضضة إثضضارة   زويضضر احملضضرر العضضريف ئفاعضضًا غضضري جضضوهرا ال  لتضضزم حمكمضضة        هضضذ 

املوضضضوأ بإثار ضضه أو بضضالرئ عليضضه لكونضضه مرسضضً  غضضري مإيضضد بالضضدليي، كمضضا أن حملكمضضة  

مضن قضانون    28و 24املوضوأ يف حالة إنكار التوقيع أو االئعضاء بضالتزوير وفقضًا للمضائ ط     

دعوى ومسضتندا  ا مضا يك ضي القتناع ضا بصض ة الورقضة أن       انثبا  اذا رأ  مضن وقضائع الض   

 رئ عل  املنكر إنكضار  وعلض  مضدعي التزويضر ائعضاء ، ودضا أن  أخضذ بالورقضة مضن غضري           

إجضضراء الت قيضضم حن الغضضرض منضضه هضضو اقتنضضاأ احملكمضضة بضضرأا  ر ضضا  إليضضه يف   كضضوين          

رف  ائعضضاء عقيضضد  ا. ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضد أقضضام قضضضاء  بضض    

 الطاعنط بتزوير املستندين حمي الطعن بالتزوير عل  ما أورئ  بأسبابه من أن )...وكان

 فثبق اوطويف حتقيم خةة عل  املستند ذلك أحالق قد ئرجة أوا حمكمة أن الثابق

  قضابً  ض الطضاعن احوا ض        احوا للمسضتأنف  املنسضوب  ضدورها   احربعضة  التوقيعا  أن دا

 هضي  ..............  ببنضك  اوا ضة  20/11/2018املإرخضة   التضضامنية  ةالك الض  بعقضد 

 من به هسك ما ذلك س مة من يناا وال املذكور، يد خبك حرر    ي ة  وقيعا 

 التوقيضع  ذلضك   بضيح  احلديثضة  اال صضاا  وسضائي  أن إذ التاريم ذلك يف الب ئ خارج  واجد 

 الب ئ خارج وكونه املستند عل  ه وقيع بط حيوا ما هنا  ليس أنه إذ مكان من أا

 أو سضابم   ضاريم  بتوقيعضه يف  املسضتند  ذلك  ذييي املمكن من أنه كما التاريم، ذلك يف

 إىل انت ض   قضد  الضدعوى  يف املنتضدب  اوبري  قرير وأن سيما به املدون التاريم عل  الحم

 دا املسضتن  مضن  العديضد  وبضط  بينضه  فنيضة  أجضرى مضضاهاة   بعضدما  التوقيعضا    لضك   ض ة 

 علض   هضق  والتزويضر  التزييضف  خضةة  أن  ضضيف  احملكمضة  هضذ   أن منضه، كمضا   املقدمضة 

 يف املستأنف احلكم به قض  ما معه يكون مما املستند، عل   اريم  تم و  التوقيع

قضضاءا....(،   عليضه  املسضتقر  مضع  منسلمًا وجاء للقانون فيه فال ة ال ومالك ا مواج ت ا

احلكم سائغًا وله أ له الثابق باحوراق وكافيًا حلمضي  وإذ كان هذا الذا خليف إليه 
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قضائه وال فال ة فيه للقانون، ومن ثم فضإن النعضي عليضه ال يعضدو أن يكضون جضداًل فيمضا        

 ستقي حمكمة املوضوأ بتقضدير  مضن أئلضة الضدعوى ممضا ال جيضوز إثار ضه أمضام حمكمضة          

 النق .

 وحيث إنه وملا  قدم يتعط رف  الطعن.

  ارا أبوظ": 380/2021طعن رقم ثانيًا: ال

وحيضضث أقضضيم الطعضضن علضض  ث ثضضة أسضضباب ينعضض  الطاعنضضان بضضاحوا من مضضا علضض  احلكضضم           

مضن املرسضوم    162املطعون فيه فال ة القضانون واوطضأ يف  طبيقضه ملخال تضه نضيف املضائة       

والضذا   21/2020بشضأن انفض س املعضدا باملرسضوم بقضانون رقضم        9/2016بقانون رقم 

ية سلطة  قديرية حملكمضة املوضضوأ بشضأن احثضر الواقضف لقضرار افتتضا  االجضراءا          أزاا أ

ومضضن ثضضم يضضتعط وقضضف االجضضراءا  القضضضائية واجضضراءا  التن يضضذ علضض  أمضضواا املضضدين وهضضذا    

احمضضر متعلضضم بالنظضضام العضضام، وملضضا كانضضق الطاعنضضة الثانيضضة قضضد قضضدمق أمضضام حمكمضضة           

 در  جلنة إعضائة التنظضيم املضالي املشضكلة     أ 4/5/2020املوضوأ ما يثبق أنه بتاريم 

قضضرارًا بقبضوا طلض  جمموعضة .................. بإعضضائة     4/2018كوجض  القضرار الضوزارا رقضم     

التنظيم املالي وإعائة جدولة ئيون ا مع الدائنط والتو ي مع م ال  اق وكانق الطاعنضة  

وإذ خضالف احلكضم    الثانية إحدى  لك الشركا  فكان يضتعط وقضف هضذ  انجضراءا ،    

 املطعون فيه ما سلف فإنه يكون معيبًا كا يستوج  نقضه.

وحيضضث إن هضضذا النعضضي مضضرئوئ، كضضا أورئ ضضه هضضذ  احملكمضضة رئًا علضض  السضضب  احوا مضضن        

 ارا أبوظ"، ومن ثم يكون النعي ب ذا السب  قائمًا علض    330/2021الطعن رقم 

 غري أساس.

مضضن أسضضباب الطعضضن علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه    وحيضضث ينعضض  الطاعنضضان بالسضضب  الثضضاني 

فال ضضة القضضانون واوطضضأ يف  طبيقضضه لرفضضضه ئفع مضضا بعضضدم قبضضوا الضضدعوى لرفع ضضا بغضضري    

لسضنة   33من قرار جملس الوزراء رقضم   63، 62الطريم الذا رئه القانون يف املائ ط 

نرةضائا  بتعديي بع  أحكام قانون انجراءا  املدنية وكذا فال ته الدليي ا 2020

ن دار أوامر احئاء يف املوائ التلاريضة الصضائر بقضرار ئضو الشضيم رئضيس ئائضرة القضضاء         

باعتبار  من اجراءا  التقاضي املتعلقة بالنظضام العضام، ممضا يعيض       2020لسنة  24رقم 

 احلكم كا يستوج  نقضه.
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لطعضن رقضم   وحيث إن هذا النعي مرئوئ كا سبم الرئ به عل  السب  الثاني مضن أسضباب ا  

 ارا أبوظ" كا ال حاجة مضن بعضد ل ئيضد ، ومضن ثضم يكضون النعضي ب ضذا          33/2021

 السب  عل  غري أساس.

وحيضضث ينعضض  الطاعنضضان بالسضضب  الثالضضث مضضن أسضضباب الطعضضن علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه   

فال ة القانون والقصور يف التسبي  وانخ ا حبم الدفاأ ذلك أن مضا طعنضا يف خطضاب    

واملضضإرخ  Private/Confidentialالتسضض ي   املعنضضون بعنضضوان خضضا  وسضضرا     ا  اقيضضة 

وغري  من املستندا  املنسوب  دورها إلي مضا بضالتزوير  ضلبًا و وقيعضًا      20/11/2018

املعنضون   20/11/2018وأختامًا و     يف اوةة هذا املستند وكذا املستند املضإرخ  

احوا واملتضضضمن قيضضام املإسسضضة    عقضضد ك الضضة  ضضضامنية املنسضضوب  ضضدور  مضضن الطضضاعن     

ئرهضم وإذ   367.450.000الطاعنة الثانية بك الة الدين اح لي املزعوم حبضدوئ مبلض    

 ألزم ما احلكم املطعون فيه بذلك فإنه يكون معيبًا كا يستوج  نقضه.    

( مضن قضانون انثبضا   قضضي     2)14وحيث إن هذا النعي مرئوئ، ذلك أن املقضرر أن املضائة   

س ملن ناقا موضوأ احملرر أن ينكر ما هو منسضوب إليضه مضن خضك أو إمضضاء أو      بأنه لي

خضضضتم أو بصضضضمة إال أن هضضضذ  املناقشضضضة ملوضضضضوأ احملضضضرر ال  سضضضقك حقضضضه يف الطعضضضن عليضضضه    

( مضن ذا  القضانون أن الورقضة    1)11بالتزوير مضن ج ضة  ضلبه أو  وقيعضه، وأن م ضائ املضائة       

ر  راحة ما هو منسوب إليضه مضن خضك أو    العرفية  كون  ائرة ممن وقع ا ما   ينك

إمضاء أو بصمة أو ختم وأن ا جعلق الورقضة العرفيضة حلضة كضا ئون في ضا علض  مضن نسض          

إليضضه  وقيعضضه علي ضضا متضض  كضضان   ينكضضر ذا  اوضضك أو االمضضضاء أو اوضضتم أو البصضضمة      

وكان إنكار  هذا  رحيًا، كا مضإئا  أن عضدم انكضار  لضذلك يك ضي نعطضاء الورقضة        

عرفية حليت ا الكاملة يف ةأن أن  اح  التوقيع علي ا قضد ار ضض  مضضمون الورقضة     ال

والتزم به من غضري حاجضة حن يثبضق املتمسضك بالورقضة  ض ة هضذا املضضمون، فضإن اقتصضر           

انكضضار  علضض  انكضضار املضضدون بالورقضضة كلضضه أو بعضضضه فإنضضه ال يكضضون قضضد أنكضضر الورقضضة    

وال  تبضضع يف ةضضأنه اجضضراءا  حتقيضضم اوطضضويف    العرفيضضة بضضاملعن  املقصضضوئ يف هضضذ  املضضائة،  

املقررة يف القانون، وإ ا  بق  للورقة العرفية حليت ضا الكاملضة يف االثبضا  حتض   تخضذ      

مضضن قضضانون   28و  23يف ةضضأن ا إجضضراءا  الطعضضن بضضالتزوير وفقضضًا ملضضا  قضضضي بضضه املائ ضضان      

ء اثبضا  طعنضه، كمضا    االثبا  عل  أن من يطعن بالتزوير يف احملرر العريف يقع عليه عض  

أن عليضضه أن حيضضدئ مواضضضع التزويضضر املضضدع  بضضه وأئلتضضه واجضضراءا  الت قيضضم الضض  يطلضض         

مدعي التزويضر اثبضا  التزويضر ب ضا، ممضا يعضين أن االئعضاء بضالتزوير ال يكضون مقبضواًل اذا           
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 ي  بصيغة مب مة عامة غري مقطوأ في ا بشيء وكذلك اذا   يكضن مقرونضًا بالضدليي    

راءا  حتقيضضم اوطضضويف الضض  يطلضض  مضضدعي التزويضضر اثبضضا  التزويضضر ب ضضا، ويف  عليضضه وبضضإج

هضضذ  احلالضضة  عتضضة إثضضارة   زويضضر احملضضرر العضضريف ئفاعضضًا غضضري جضضوهرا ال  لتضضزم حمكمضضة        

املوضوأ بإثار ه أو بالرئ عليه لكونه مرسضً  غضري مإيضد بالضدليي. ملضا كضان ذلضك وكضان         

 بتزويضر عقضد الك الضة التضضامنية املضإرخ      احلكم املطعون فيه قد رف  ئفضاأ الطضاعنط  

املنسضضضوب  ضضضدور  للطضضضاعن احوا لعضضضدم حتديضضضدهما مواضضضضع التزويضضضر      20/11/2018

املدع  به وأئلته وإجراءا  التزوير املطلوب إثبا ه ب ا أو ةواهد  زوير  أو  قضديم أختضام   

مغضضضايرة للخضضضتم املضضضذيي بضضضه املسضضضتند حتضضض   كضضضن للم كمضضضة  كليضضضف اوضضضبري بضضضإجراء    

املضاهاة عليه، وكان ما خليف إليه احلكم املطعون فيه سائغًا وممضا يضدخي يف سضلطة    

حمكمضضة املوضضضوأ يف  قضضدير أئلضضة التزويضضر املضضدع  بضضه ويف إطراح ضضا واحخضضذ بضضاحوراق          

 املدع  بتزويرها فإن النعي كا ورئ ب ذا السب  يكون قائمًا عل  غري أساس.

 وحيث إنه وملا  قدم يتعط رف  الطعن.
 

********** 
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 ق . أ( 15س  2021لسنة  500،  391)الطعنان رقما 

 لعقد ". حمكمة املوضوأ ".( التزام. "مصائر االلتزام. العقد". عقد  "أثر ا1

العقد قانون املتعاقدين ال جيضوز حا مضن طرفيضه أن يسضتقي بنقضضه أو  عديلضه متض  وقضع          -

  ي ًا. اوطأ يف  طبيم نصو  العقد يعد خطأ يف  طبيم القضانون. ممضا اضضع لرقابضة     

 حمكمة النق . مثاا. 

  

 ( حمكمة املوضوأ " سلطت ا ". مقاولة. 2

مضن قضانون املعضام   املدنيضة.  قضدير مضا إذا        872ما هيته يف معنض  املضائة   عقد املقاولة.  -

كان املقاوا قد قام بإجناز االعماا املوكلة إليه كوج  العقضد وحتديضد احعمضاا املنلضزة     

وفقًا للموا  ا  املت م علي ا ويف املدة احملضدئة وقيمضة كضي من ضا. مضن مسضائي الواقضع الض          

 ا ئام استخ   ا سائغًا. مثاا.  قدرها حمكمة املوضوأ. م

  

 ( التزام " مصائر االلتزام. القانون ". ضرائ .  وريد. مقالة. 3

ضضريبة القيمضة املضضافة. حضاال  اعتبضار  ضاريم  التوريضد  ضاريم العمضي بأحكضام املرسضضوم            -

 من القانون املذكور.   80بقانون بشأن ضريبة القيمة املضافة يف معن  املائة 

ساب ا عل  التوريد ئون النظر إذا ما مت اخذها باالعتبار عند حتديد املقابضي  وجوب احت -

 لقاء التوريد. مثاا. 

  

 ( إثبا  " خةة ". خةة. حمكمة املوضوأ " سلطت ا. 4

 قرير اوبري االستشارا الغضري منتضدب مضن احملكمضة والضذا يقدمضه أحضد اوصضوم  ال          -

احملكمة يف نطضاق سضلطت ا املوضضوعية يف  قضدير      يعتة خةة قضائية. جواز أن  ستأنس به

الوقضائع و قيضضيم البيانضضا  املطروحضضة امام ضضا. ال جنضا  علي ضضا إن هضضي اهملتضضه طاملضضا    طمضضئن   

 إليه. ال الزام علي ا كناقشته. مثاا. 
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املقرر ان العقد قانون املتعاقدين وانه مت  وقع   ي ا فض  جيضوز حى مضن طرفيضه      -1

او  عديله. كما انه من املقرر ان اوطأ يف  طبيم نصو  العقضد يعضد   ان يستقي بنقضه 

خطأ يف  طبيم القانون وهو مما اضع لرقابة حمكمة النق . ملا كان ذلك، وكضان  

( بإلغضضاء احلكضضم املسضضتأنف جزئيضضا فيمضضا 1احلكضضم املطعضضون فيضضه أورئ كنطوقضضه بالبنضضد )

التن يضضضضذ املإرخضضضضة  ( مضضضضن منطوقضضضضه بتخ ضضضضي  ك الضضضضة حسضضضضن    2قضضضضضي بضضضضه يف البنضضضضد )  

ئرهضضم كقضضدار  1.025.000والصضضائرة مضضن بنضضك أبضضو ظضض" التلضضارا كبلضض   5/1/2017

وقضضد قضضضضي بعضضدم قبضضضوا الطلضض  واسضضضتند احلكضضم املطعضضضون فيضضه اىل ان االسضضضت م       50%

وك الضة حسضن التن يضذ مضد  ا سضنة واحضدة        18/3/2020االبتدائي لبعماا كضان يف  

وان الطاعنة    قضم   18/3/2021الصيانة  نت ي يف  بعد التسليم االبتدائي اى ان ف ة

بتن يذ اعماا الصضيانة ومضن ثضم فضان ك الضة حسضن التن يضذ جيض  ان  كضون قائمضة حتض             

انت اء ف ة الصيانة وعليه وكراجعة احوراق فان ما انت   اليه احلكم املطعضون فيضه قضد    

م االبتدائي حعماا املشضروأ  جاء فال ا للقانون حيث الثابق من  قرير اوةة ان التسلي

وان هنا  ا  اق بط الطرفط عل  ان قيمة ضمان حسضن   18/3/2020قد مت فعليا يف 

واملتبقضي   10عنضد ا ضدار ةض ائة االسضت م وفضم لل قضرة        %50التن يذ سينخ   كقدار 

بعضضضضد فضضضض ة انعضضضض ن عضضضضن العيضضضضوب وقضضضضد اكضضضضد  اوضضضضةة ان االعمضضضضاا مت  سضضضضليم ا يف    

 %50تالي كان جي  ان يتم ص ي  ك الة حسن التن يضذ كقضدار   وبال 18/3/2020

التزامضضا ببنضضوئ العقضضد بضضط الطضضرفط .وعليضضه  فضضان حكضضم حمكمضضة االسضضتئناو قضضد خضضالف  

 القانون مما يستوج  نقضه.

من قانون املعام   املدنية أن املقاولضة عقضد يتع ضد     872املقرر وفم أحكام املائة  -2

نع ةيئا أو يإئا عم  لقضاء بضدا يتع ضد بضه الطضرو املقابضي       أحد طرفيه كقتضا  بأن يص

وأن  قضضدير مضضا اذا كضضان املقضضاوا قضضد قضضام بإجنضضاز احعمضضاا املوكلضضة اليضضه كوجضض  العقضضد      

وحتديد احعمضاا املنلضزة وفقضا للموا ض ا  املت ضم علي ضا ويف املضدة احملضدئة وقيمضة كضي           

ل  حتصل ا و قدر حمكمضة املوضضوأ   من ا وفقا ملا ورئ بعقد املقاولة من مسائي الواقع ا

من خ ا وقائع الضدعوى وظروف ضا واحئلضة املطروحضة يف الضدعوى ئون معقض  متض  كضان         

استخ  ضض ا سضضائغا وقائمضضا علضض  مالضضه يف أوراق الضضدعوى مضضن أسضضباب ممثلضضة يف احئلضضة          

الص ي ة والقانونية ال  دا ا ل ا الثابق . كمضا أنضه مضن املقضرر أن حملكمضة املوضضوأ       

السضضلطة التامضضة يف ف ضضم وحتصضضيي الواقضضع يف الضضدعوى و ضضدقيم وه ضضييف و  سضضري احئلضضة     

واملستندا  و قضدير أثرهضا يف االثبضا  وأن  قريضر اوضبري ال يعضدو أن يكضون عنصضرا مضن          

عنا ر االثبا  الواقعة يف الدعوى ال  صضع لتقدير حمكمة املوضوأ ، فضاذا اخضذ    
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يد أن ا    ضد يف املطضاعن املوج ضة اليضه مضا يسضت م       به حمموال عل  اسبابه فان ذلك ي 

الضضرئ علي ضضا بضضأكثر ممضضا  ضضضمنه، ومتضض  وجضضد  يف  قريضضر اوضضبري مضضا يك ضضي لتكضضوين    

عقيد  ا ف ضي غضري ملزمضة بتتبضع اوصضوم يف فتلضف أقضوادم وحلل ضم والضرئ اسضتق ال           

رئ  ئليلض ا فيضه   عل  كي قوا أو حلة أثاروها ما ئام قيام احلقيقة ال  اقتنعق ب ضا وأو 

الرئ الضمين املسقك لتلك احقواا واحللج ، وال علي ا ان هي أعرضق عضن  الضرئ علض     

 ئفاأ غري مإثر يف الدعوى وال يستند اىل أساس   يح.

اذا قضام املضورئ باسضت م     –قضانون ضضريبة القيمضة املضضافة انضه       80املقرر بنيف املائة  -3

ة لقاء سلع او خدما  قبضي  ضاريم العمضي بأحكضام     املقابي او أا جزء منه او ا دار فا ور

هذا املرسوم بقانون، يعتة  اريم التوريد  اريم العمي بأحكضام هضذا املرسضوم بقضانون يف     

انتقضاا السضلع   /1احلاال  املبينة  اليا اذا مت بعد  اريم العمي بأحكضام املرسضوم بقضانون:    

هضضام  ميضضع او  ركيضض    إ /3وضضضع السضضلع بتصضضرو املسضضتلم.    /2حتضضق إةضضراو املضضورئ .  

قبضوا املسضتلم للتوريضد. وانضه اذا ابضرم عقضد قبضي         /5حترير البيان اجلمركضي.   /4السلع. 

سريان احكام هذا املرسوم بقانون و  يتضضمن العقضد نصضا يتعلضم بالضضريبة علض  هضذا        

التوريد يعتة املقابي متضمنا للضريبة اذا كانق م روضة كوج  هذا املرسوم بقضانون.  

احتساب الضريبة عل  التوريد ئون النظر إذا ما مت اخذها باالعتبار عنضد حتديضد    وجي 

املقابي لقاء التوريد. ومن املقرر أيضضا ان ال ائضدة التأخرييضة الض  يقضض  ب ضا الضدائن بنضاء         

عل  طلبه ال  عدو ان  كون  عويضا له عن الضرر الذا حلم بضه مضن جضراء مطضي املضدين      

لضدين رغضضم حلضوا اجلضضه واحليلولضة بينضضه واالنت ضاأ بضضه، وهضو ضضضرر      رغضم يسضار  يف الوفضضاء با  

م  ض ال يقبي اثبا  العكس، ويتعط التعوي  عنه بنسبة معينة مقابي خطضأ التضأخري   

يف حد ذا ه وحتس  من  اريم املطالبة القضائية إذا كان الضدين اح ضلي معلضوم املقضدار     

ة احلكضم ن ائيضا إذا كضان للقضضاء     ال اضع لتقدير القضاء واعتبضارا مضن  ضاريم  ضريور    

سضضلطة رحبضضة يف  قضضدير الضضدين احملكضضوم بضضه. ملضضا كضضان ذلضضك، وكضضان الثابضضق مضضن  قريضضر      

اوةة التكميلي ان الدفعا  ال  اسضتلمت ا الطاعنضة مضن املطعضون ضضدهم مبلض  وقضدر         

ةضضام  ضضضريبة القيمضضة    31وحتضض  الدفعضضة   1ئرهضضم مضضن الدفعضضة رقضضم     9.379.373.03

ئرهضضم وقضضد هضضق إضضضافة الضضضريبة مضضن     199.986.9345بإمجضضالي  %5قضضع املضضضافة بوا

وذلضك بعضد ان مت  طبيضم ضضريبة القيمضة املضضافة        17/4/2018بتضاريم   15الدفعة رقضم  

.  كمضضضا قامضضضق اوضضضةة بدراسضضضة الت ليضضضي الضضضزمين وفقضضضا      1/1/2018يف الدولضضضة منضضضذ  

وبنضاء علض  ذلضك انت ضق      يومضا  326للمستندا  املقدمة و بط دا ان فض ة التضأخري قضدرها    

ئرهضضم غرامضضة التضضأخري  1.306.405.06اوضةة اىل احقيضضة املطعضضون ضضضدهم ملبلض  وقضضدر    
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مضضن قيمضضة املقاولضضة اال ضضلية وقيمضضة االعمضضاا التغيرييضضة. كمضضا ان        %10حبضضدها احقصضض   

اسضضت قاق ال ائضضدة التأخرييضضة باعتبارهضضا  عويضضضا عضضن املطضضي والتضضأخري  سضضرى مضضن  ضضاريم      

إال اذا  %12ضائية وان املدين ال يلزم باحلد احقص  لل ائدة التأخريية بواقضع  املطالبة الق

بل  السضعر السضائد يف السضوق هضذ  النسضبة او يزيضد علي ضا ويقضع علض  الضدائن عض ء اثبضا              

ذلضضك احمضضر الضضذى خلضضق منضضه أوراق الضضدعوى. وان  قضضدير الضضضرر النضضاجم عضضن  ضضأخر املضضدين  

من املسائي ال   ستقي ب ا حمكمة املوضضوأ مضا ئام ال   بالوفاء بالدين و قدير التعوي  

يوجضضد يف القضضانون نضضيف يلزم ضضا با بضضاأ معضضايري معينضضة يف هضضذا اوصضضو ، كمضضا ثبضضق مضضن  

مضضن التقريضضر  ضضبط انضضه مت خصضضم مبلضض  إمجضضالي وقضضدر   13خضض ا مراجعضضة اوضضةة  ضض  ة 

  لصضضاا املطعضضون ضضضدهم حيضضث مت خصضضم مبلضض     36ئرهضضم مضضن الدفعضضة    325.160.04

ئرهضضم لشضض ر  31.361.26زائضدا مبلضض    2019ئرهضضم لشضض ر مضضايو  114.810.00وقضدر   

زائضضضضضدا مبلضضضضض   2019ئرهضضضضضم لشضضضضض ر يوليضضضضضو  34.547.04زائضضضضضدا مبلضضضضض   2019يونيضضضضضو 

ئرهم لش ر أغسطس وعليه يكضون مسضت قا  املطعضون ضضدهم مقابضي       144.435.08

 1.261.685.90مبلض   ئرهضم بضدال مضن     935.526.05 وريد العمالة واملوائ مبل  وقدر  

ئرهم. والنعضي علض  احلكضم املطعضون فيضه قضد انصض  علض   قضارير اوضةة ونتائل ضا. وملضا             

كان هذا النعي يتعلم كا حملكمضة املوضضوأ مضن سضلطة يف حتصضيي الواقضع يف الضدعوى        

و قضضدير االئلضضة ومضضن بين ضضا  قضضارير اوضضةة و لضضك مسضضائي موضضضوعية مضضن سضضلطة حمكمضضة     

لي ضضا وال جيضضوز التمسضضك في ضضا واثضضارة اجلضضدا حودضضا امضضام حمكمضضة  املوضضضوأ بضض  معقضض  ع

النق  طاملا كان القضاء في ا سائغًا ومقبواًل وله أسبابه ال  حتملضه ممضا يكضون معضه     

 النعي عل  احلكم املطعون فيه كا سلف ب  أساس ويتعط رفضه.

يف الضضدعوى املقضضرر ان حملكمضضة املوضضضوأ السضضلطة التامضضة يف حتصضضيي وف ضضم الواقضضع    -4

و قدير احئلة في ا ومن ا  قارير اوةاء و ضرجيح مضا  طمضئن اليضه من ضا واطضرا  مضا عضدا          

مت   اقامق قضاءها عل  أسباب سائغة دا ا ضل ا الثابضق يف احوراق، وان دضا ان  أخضذ     

بتقرير اوبري املنتدب حمموال عل  أسبابه مت  ما اطمأنق اىل س مة احسس ال  بضين  

ون ان  كون ملزمة بالرئ استق ال عل  الطعون املوج ة اليضه ،الن يف اخضذها بضه    علي ا ئ

حمموال عل  أسبابه ما ي يد ان ا    د يف  لك الطعون ما يست م الضرئ علي ضا بضأكثر    

ممضضا  ضضضمنه التقريضضر .كمضضا انضضه مضضن املقضضرر ان احملكمضضة غضضري ملزمضضة كناقشضضة التقريضضر      

مضضا ئامضضق الوقضضائع قضضد وضضض ق لضضدي ا باعتبضضار ان   االستشضضارا املقضضدم مضضن احضضد اوصضضوم  

اوضضبري االستشضضارا لضضيس خضضبريا منتضضدبا مضضن احملكمضضة وفقضضا للنصضضو  الضضوارئة يف البضضاب 

الثضضامن مضضن قضضانون االثبضضا  يف املعضضام   املدنيضضة والتلاريضضة والتقريضضر الضضذى يقدمضضه احضضد      
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سضتئناس بضه   اوصوم ال يعتة خةة قضضائية وهضو كقرينضة واقعيضة  كضن للم كمضة اال      

يف نطاق سلطت ا املوضوعية يف  قدير الوقائع و قييم البينا  املطروحة امام ا وال جنضا   

علي ضضا ان هضضي اهملتضضه طاملضضا    طمضضئن اليضضه .ملضضا كضضان ذلضضك، وكضضان الثابضضق مضضن  قريضضر      

اوضضةة التكميلضضي الضضذى انت ضض  اىل النتضضائج املشضضار الي ضضا وخلضضيف اىل ان املطعضضون ضضضدهم 

ة باملبال  الوارئة  دوا  ص ية احلساب واط ع ا عل  ما قدمه اطضراو  مدينط للطاعن

النضضضزاأ مضضضن مسضضضتندا ، وان ضضضا أئ  املأموريضضضة وفضضضم مضضضا كل ضضضق بضضضه وائلضضضق برأي ضضضا يف         

االع اضا  وئللق علي ا بأسباب سائغة  إئى اىل النتيلة ال  انت ق الي ا كضا يف ذلضك   

ق الي ضا وسض مة اححبضال الض  قامضق ب ضا       ا ساق مقدما  التقرير مع النتيلة ال  خلص

واالسس ال  ا بعت ا وال يغري من ذلك ما انت   اليه  قرير اوبري االستشارا املقدم مضن  

املطعضضون ضضضدهم، وملضضا كضضان النعضضي علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضد انصضض  علضض   قضضارير  

صضيي الواقضع   اوةة ونتائل ا. وهذا النعي يتعلم كا حملكمضة املوضضوأ مضن سضلطة يف حت    

يف الدعوى و قضدير االئلضة ومضن بين ضا  قضارير اوضةة و لضك مسضائي موضضوعية مضن سضلطة            

حمكمضضة املوضضضوأ بضض  معقضض  علي ضضا وال جيضضوز التمسضضك في ضضا واثضضارة اجلضضدا حودضضا امضضام  

حمكمة النق  طاملا كضان القضضاء في ضا سضائغًا ومقبضواًل ولضه أسضبابه الض  حتملضه ممضا           

طاعنون  عل  احلكم املطعضون فيضه كضا سضلف بض  أسضاس ويضتعط        يكون معه ما ينعا  ال

 رفضه.

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

حيضضث ان الوقضضائع علضض  مضضا يضضبط يف احلكضضم املطعضضون فيضضه وسضضائر االوراق  ت صضضي يف ان    

 ضضضارا  1654/2020قضضضد اقامضضضق الضضضدعوى  391/22021الطاعنضضضة يف الطعضضضن رقضضضم 

باملطالبضة بضإلزام م مضن احوىل وحتض  الرابعضة       جزئي أبو ظ" يف مواج ة املطعون ضضدهم 

مضضن  %12ئرهضضم وال ائضضدة القانونيضضة بواقضضع    2.590.515بالتضضضامن بضضان يإئيضضا دضضا مبلضض    

 ضضاريم رفضضع الضضدعوى وحتضض  هضضام السضضدائ .وإلضضزام البنضضك املطعضضون ضضضد  اوضضامس بإلغضضاء       

ما احوىل ئرهم الصائرة منضه لصضاا املطعضون ضضده     1.025.000ك الة التن يذ كبل  

والثانية،  أسيسا عل  انضه وكوجض  عقضد املقاولضة املضةم بضط الطاعنضة واملطعضون ضضدهم          

مضضن الثانيضضة وحتضض  الرابعضضة الضضذين يشضضكلون مشضضروعا اسضضتثماريا واحضضدا باسضضم املطعضضون       

 2ضدها احوىل مت اسنائ االعماا امليكانيكيضة والك ربائيضة والصض ية بالقطعضة رقضم      

ئرهضم ، وبنضاء عليضه     10.250.000رحلة احوىل للطاعنة بتكل ة مقدارها ................. امل

قامق الطاعنة بتن يذ كافة االعماا املسندة الي ا وطالبق املطعضون ضضدهم بالوفضاء دضا     



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
584 

كست قا  ا اال ان م رفضضوا، االمضر الضذى حضدا ب ضا لرفضع ئعواهضا .قضضق حمكمضة اوا          

حملدئة دضا  واوئعضق  قريرهضا الضذى انت ضق فيضه       ئرجة بندب جلنة خةة للقيام باملأمورية ا

وكوج  عقد مقاولة بط الطاعنة واملطعضون ضضدهم مضن     1/11/2016اىل انه وبتاريم 

الثانيضضة وحتضض  الرابعضضة والضضذين يشضضكلون مشضضروأ واحضضد باسضضم املطعضضون ضضضدها احوىل مت   

والصضض ية اال  ضضاق علضض  ان  قضضوم الطاعنضضة بتن يضضذ االعمضضاا امليكانيكيضضة والك ربائيضضة    

ئرهضم علض     10.250.000................  املرحلضة احوىل بتكل ضة مقضدارها     2بالقطعة رقم 

، اال ان املشضضضضروأ  قضضضضد  عضضضضرض للتغضضضضيريا    16/4/2018ان  نت ضضضض  االعمضضضضاا بتضضضضاريم  

و عدي   من جان  االستشارا و اح  العمي أئ  اىل هديد املدة الزمنية وار  ضاأ يف  

اوضةة اخض ال  مضن أا مضن طضريف الضدعوى  ضا  االخضر بضرغم مضن            قيمة العقد و   د

بروز خ فا   تعلضم باملبضال  املسضت قة واملصضاريف الض   ضرفت ا املطعضون ضضدها احوىل         

لصاا الطاعنة وقيمة اعماا  غيريية وغريها، اال ان هضذ  ال  قضع حتضق و ضف اخض ال       

من امل نضة، وانت ضق اوضةة اىل ان    يف حقوق وواجبا  احطراو وال  عدوا ان  كون جزء 

ئرهضم خض ا فض ة     9.389.346.63املطعون ضدها احوىل سدئ  للطاعنة مبل  مقدار  

ئرهم ، وانضه بعضد  صض ية     515.428.33املشروأ بانضافة اىل ئفعا  من صلة وقدرها 

احلساب بط طريف الضدعوى وبعضد خصضم الضدفعا  املرحليضة وئفعضا  إضضافية ومطالبضا          

 2.157.199.76ون ضدهم يكون املتبقي يف ذمت م لصاا الطاعنة مبل  وقضدر   املطع

ئرهضضم، وكمضضا انت ضضق اوضضةة اىل انضضه حيضضم للطاعنضضة اسضض جاأ ك الضضة حسضضن التن يضضذ         

ئرهضضضضم  1.025.000عضضضضن بنضضضضك ......................... بقيمضضضضة  5/1/2017الصضضضضائرة بتضضضضاريم 

م باالحت ضضاظ ب ضضا، ومضضن ثضضم  مثضضي    وذلضضك النقضضضاء االجضضي الضضذى يسضضمح للمطعضضون ضضضده     

املطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة كذكرة  ضمنق مذكرة ائعضاء متقابضي بضالزام    

الطاعنة ا ليا املضدع  علي ضا  قضاب  بضان  ضإئى  للمطعضون ضضدهم املضدعيط  قضاب  مبلض            

مضن ثضم   ئرهم مع ال ائدة القانونيضة واجضراء املقا ضة القضضائية. و     7.312.352.34وقدر  

 قضضدمق الطاعنضضة كضضذكرة  ضضضمنق  عضضديي طلبضضق يف ختام ضضا احلكضضم بضضالزام املطعضضون     

ضدهم مضن احوىل وحتض  الرابعضة بالتضضامن فيمضا بيضن م بضان يضإئوا للطاعنضة مبلض  وقضدر             

من  اريم االست قاق وحتض  هضام    %12ئرهم وال ائدة القانونية بواقع  3.879.232.41

ئرهضضم والضضذا خصضضمه اوضضبري مضضن مسضضت قا      576.000السضضدائ. واحلكضضم بضضان مبلضض    

الطاعنة هو مبل  مست م للطاعنة معلم عل  انت اء ف ة الصيانة، واحلكم يف مواج ضة  

البنضك املطعضون ضضد  اوضامس بنضضك .................. بتخ ضي  ك الضة حسضن التن يضذ بتضضاريم         

 %50ئرهم كقضدار 1.025.000..............  كبل  والصائرة من بنك ........... 5/1/2017
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. ومضضضن ثضضم قضضضضق الضضضدائرة  18/3/2020بعضضد ان مت  سضضضليم االعمضضضاا االبتدائيضضة بتضضضاريم   

التلارية الكلية بعدم اختصا  ا قيميضا بنظضر الضدعوى وامضر  بإحالت ضا اىل احملكمضة       

حكمضق   26/10/2020اجلزئية ومن ثم قيد  الدعوى برقم ا املشضار اليضه، وبتضاريم    

الدعوى اال لية: بالزام املطعون ضدهم من احوىل وحت  الرابعضة   حمكمة اوا ئرجة يف

سضنويا   %3ئرهم وال ائدة عن هذا املبل  بواقع  2.157.199.76بان يإئوا للطاعنة مبل  

من  اريم رفع الدعوى، وحت  السدائ التام كا ال جياوز ا ي الدين .وبتخ ضي  ك الضة   

بنضضضضضضك ........................ كبلضضضضضض  والصضضضضضضائرة مضضضضضضن  5/1/2017حسضضضضضضن التن يضضضضضضذ املضضضضضضإرخ 

بعضضضضضد ان مت  سضضضضضليم االعمضضضضضاا االبتدائيضضضضضة بتضضضضضاريم    %50ئرهضضضضضم كقضضضضضدار   1.025.000

. ويف الضضضدعوى املتقابلضضضة: برفضضضض ا. اسضضضتأن ق الطاعنضضضة هضضضذا احلكضضضم        17/3/2020

كمضضا اسضضتأن ه املطعضضون ضضضدهم باالسضضتئناو املقابضضي      2260/2020باالسضضتئناو رقضضم  

يف موضضضوأ –حكمضضق احملكمضضة: أوال  16/3/2021وبتضضاريم  2360/2020بضضالرقم 

بإلغضضاء احلكضضم املسضضتأنف جزئيضضا     2360/2020و 2260/2020االسضضتئنافط رقمضضي  

مضضضن منطوقضضضه بتخ ضضضي  ك الضضضة حسضضضن التن يضضضذ املضضضإرخ        2فيمضضضا قضضضض  بضضضه يف البنضضضد    

 %50ئرهضضضم كقضضضدار  1.025.000والصضضضائرة مضضضن بنضضضك ................ كبلضضض    5/1/2017

قضاء جمدئا بعدم قبوا الطل .  عضديي احلكضم املسضتأنف  عضي املبلض  احملكضوم بضه        وال

ئرهضم علض  ان    2.157.199.76ئرهم بضدال مضن    2.763.001.25لصاا الطاعنة مبل  

 كضضون ال ائضضدة علضض  املبلضض  احملكضضوم بضضه مضضن هضضذ  احملكمضضة و أييضضد احلكضضم املسضضتأنف  

طريضضضم الضضضنق  كوجضضض  الطعضضضن  فيمضضضا عضضضدا ذلضضضك . طعنضضضق الطاعنضضضة يف هضضضذا احلكضضضم ب  

وإذ  500/2021كما طعن املطعون ضدهم يف ذا  احلكم بضالرقم  391/2021رقم

عضضضرض الطعنضضضان علضضض  هضضضذ  احملكمضضضة يف غرفضضضة مشضضضورة. رأ  ان مضضضا جضضضديران بضضضالنظر    

 .ف دئ  دما جلسة وضمق ال حم للسابم ليصدر في ما حكم واحد

 :391/2021أوال. الطعن رقم 

عل  احلكم املطعون فيضه بالسضب  احوا فال ضة القضانون واوطضأ      وحيث  نعي الطاعنة 

يف  طبيقضضه حيضضث ان الطاعنضضة قضضد  قضضدمق بعضضدة اع اضضضا  علضض   قريضضر اوضضةة الضضذا          

اعتمد عليه احلكم املطعضون فيضه حيضث جضاء التقريضر معيبضا وانت ضق اوضةة يف  قريرهضا          

وك الضة حسضن    18/3/2020التكميلي اىل ان االست م االبتدائي لبعماا كضان يف  

التن يضضضذ مضضضد  ا سضضضنة واحضضضدة بعضضضد التسضضضليم االبتضضضدائي أا ان فضضض ة الصضضضيانة  نت ضضض   يف       

وقرر  اوضةة ان الطاعنضة    قضم بتن يضذ اعمضاا الصضيانة ومضن ثضم فضان           18/3/2021
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ك الة حسضن التن يضذ جيض  ان  كضون  قائمضة حتض  انت ضاء فض ة الصضيانة وهضذا فضالف            

مضضن العقضضد حيضضث ان قيمضضة   2/4ةمضضة بضضط الطضضرفط وهضض  البنضضد رقضضم   لشضضرويف التعاقضضد امل

عنضد ا ضدار ةض ائة االسضت م فيمضا يتعلضم        %50ضمان حسن التن يذ سينخ   كقضدار  

بكافضضة االعمضضاا وان الطاعنضضة واملطعضضون ضضضدهم مت قضضون علضض  ص ضضي  هضضذ  الك الضضة    

بتقريرهضضا  10 للنصضف بعضد التسضضليم االبتضدائي وهضضذا مضا اكضضد  عليضه اوضضةة بالصض  ة      

العام امام حمكمة البدايضة مضن انضه مضن حضم الطاعنضة ان ص ض  ك الضة حسضن التن يضذ           

وكضا ان حمكمضة االسضتئناو     18/3/2020بعد  دور التسليم االبتدائي لبعمضاا يف  

قضضد ألغضضق حكضضم حمكمضضة البدايضضة يف هضضذا اوصضضو  فضضان حكم ضضا يكضضون جضضديرا         

 . بالنق  ملخال ته بنوئ العقد

ذا النعي يف حمله ،ذلك انه من املقضرر ان العقضد قضانون املتعاقضدين وانضه متض        وحيث ان ه

وقع   ي ا ف  جيوز حى من طرفيه ان يستقي بنقضه او  عديلضه .كمضا انضه مضن املقضرر      

ان اوطأ يف  طبيم نصو  العقد يعد خطأ يف  طبيم القانون وهضو ممضا اضضع لرقابضة     

( 1م املطعون فيه أورئ كنطوقه بالبنضد ) حمكمة النق  .ملا كان ذلك، وكان احلك

( مضضن منطوقضضه بتخ ضضي    2بإلغضضاء احلكضضم املسضضتأنف جزئيضضا فيمضضا قضضضي بضضه يف البنضضد )     

والصضضضائرة مضضضن بنضضضك ................  كبلضضض      5/1/2017ك الضضضة حسضضضن التن يضضضذ املإرخضضضة    

وقضضضد قضضضضي بعضضضدم قبضضضوا الطلضضض  واسضضضتند احلكضضضم     %50ئرهضضضم كقضضضدار  1.025.000

وك الضضضة  18/3/2020ه اىل ان االسضضضت م االبتضضضدائي لبعمضضضاا كضضضان يف  املطعضضضون فيضضض

حسضضن التن يضضذ مضضد  ا سضضنة واحضضدة بعضضد التسضضليم االبتضضدائي اى ان فضض ة الصضضيانة  نت ضضي يف 

وان الطاعنة    قم بتن يضذ اعمضاا الصضيانة ومضن ثضم فضان ك الضة حسضن          18/3/2021

نة وعليه وكراجعضة احوراق فضان مضا    التن يذ جي  ان  كون قائمة حت  انت اء ف ة الصيا

انت   اليه احلكم املطعون فيه قد جاء فال ا للقضانون حيضث الثابضق مضن  قريضر اوضةة       

وان هنضضا  ا  ضضاق  18/3/2020ان التسضليم االبتضضدائي حعمضاا املشضضروأ قضضد مت فعليضا يف    

عنضد ا ضدار    %50بط الطضرفط علض  ان قيمضة ضضمان حسضن التن يضذ سضينخ   كقضدار         

واملتبقضضي بعضضد فضض ة انعضض ن عضضن العيضضوب وقضضد اكضضد    10ةضض ائة االسضضت م وفضضم لل قضضرة 

وبالتضالي كضان جيض  ان يضتم ص ضي        18/3/2020اوةة ان االعماا مت  سضليم ا يف  

التزاما ببنوئ العقد بط الطرفط .وعليه  فضان حكضم    %50ك الة حسن التن يذ كقدار 

 . ا يستوج  نقضهحمكمة االستئناو قد خالف القانون مم
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وحيضضث  نعضض  الطاعنضضة علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه بالسضضببط الثضضاني والثالضضث فال ضضة           

القانون واوطأ يف  طبيقه والقصور وفال ة الثابق من احوراق حيضث ان  قريضر اوضةة    

ئرهضم مضن    1.306.405.05التكميلي امام حمكمة ثاني ئرجة خليف اىل خصم مبلض   

مضضضن قيمضضضة املقاولضضضة  وقضضضد  ضضضائقق   %10  التضضضأخري البالغضضضة الطاعنضضضة حتضضضق بنضضضد غرامضضضا

حمكمضضة االسضضتئناو علضض  ذلضضك بضضالرغم مضضن ان الطاعنضضة قضضد قضضدمق مسضضتندا  جوهريضضة   

كاة ة عن عدم   ة ما خلصق اليه اوةة يف هضذا اوصضو  حيضث ان االعمضاا مت     

ون كما ان هنالك مستندا   ائرة مضن املطعض    18/3/2020 سليم ا وفم التقرير يف 

 9/2019ضدهم   يد موافقت م عل  مضنح الطاعنضة هديضد زمنض  للمشضروأ حتض  ن ايضة        

وهضضذ  املسضضتندا     درسضض ا اوضضةة املنتدبضضة وبالتضضالي فضضان الطاعنضضة    كضضن سضضببا يف    

 ضضأخري املشضضروأ وا ضضا  ضضأخر املشضضروأ نتيلضضة  عرضضضه اىل  غضضيريا  و عضضدي   مضضن جانضض       

اىل هديضد املضدة الزمنيضة وار  ضاأ يف قيمضة العقضد        االستشارا و اح  العمضي والض  أئ   

 %3الن ائية. كما ان احلكم املطعون فيه قد خالف القانون حينا قضي ب ائدة قانونيضه  

وان االضضرار الض     %12فقك من  اريم رفع الدعوى رغم ان الطاعنة طالبق بان  كون 

االضضرار وهضي مإسسضة    حلقق ب ا من جراء  أخري من  ا حقوق ا احلقق ب ا العديد من 

 اريضضضة ويف حاجضضضة اىل سضضضيولة لتضضضتمكن مضضضن ممارسضضضة اعمادضضضا وان يكضضضون التعضضضوي      

متكافأ مع حلم الضرر كما أخطأ  اوةة يف عدم منح الطاعنة احلضم يف حتصضيي   

قيمضضة الضضضريبة املضضضافة مضضن املطعضضون ضضضدهم ممضضا يعضضد ذلضضك فال ضضة لقضضانون الضضضريبة         

م املطعضضضون فيضضضه هضضضذا النظضضضر فيكضضضون معيبضضضا    وكي يضضضة حتصضضضيل ا، وإذ خضضضالف احلكضضض  

 .يستوج  نقضه

مضضن  872وحيضث ان هضضذا النعضي يف غضضري حملضضه، ذلضك انضضه مضن املقضضرر وفضضم أحكضام املضضائة      

قانون املعام   املدنية أن املقاولة عقد يتع د أحد طرفيضه كقتضضا  بضأن يصضنع ةضيئا أو      

ا اذا كضان املقضاوا قضد قضام     يإئا عم  لقاء بضدا يتع ضد بضه الطضرو املقابضي وأن  قضدير مض       

بإجناز احعماا املوكلة اليه كوج  العقضد وحتديضد احعمضاا املنلضزة وفقضا للموا ض ا        

املت م علي ضا ويف املضدة احملضدئة وقيمضة كضي من ضا وفقضا ملضا ورئ بعقضد املقاولضة مضن مسضائي             

ئلضة  الواقع ال  حتصل ا و قدر حمكمة املوضوأ من خ ا وقائع الدعوى وظروف ضا واح 

املطروحضضة يف الضضدعوى ئون معقضض  متضض  كضضان استخ  ضض ا سضضائغا وقائمضضا علضض  مالضضه يف    

أوراق الدعوى من أسباب ممثلضة يف احئلضة الصض ي ة والقانونيضة الض  دضا ا ضل ا الثابضق.         

كمضضا أنضضه مضضن املقضضرر أن حملكمضضة املوضضضوأ السضضلطة التامضضة يف ف ضضم وحتصضضيي الواقضضع يف    
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احئلضضة واملسضضتندا  و قضضدير أثرهضضا يف االثبضضا  وأن      الضضدعوى و ضضدقيم وه ضضييف و  سضضري   

 قريضضر اوضضبري ال يعضضدو أن يكضضون عنصضضرا مضضن عنا ضضر االثبضضا  الواقعضضة يف الضضدعوى الضض   

صضع لتقدير حمكمة املوضضوأ، فضاذا اخضذ  بضه حممضوال علض  اسضبابه فضان ذلضك ي يضد           

ا  ضضمنه، ومتض    أن ا    د يف املطاعن املوج ة اليه ما يست م الرئ علي ضا بضأكثر ممض   

وجد  يف  قرير اوبري ما يك ي لتكوين عقيد  ا ف ي غري ملزمضة بتتبضع اوصضوم يف    

فتلف أقوادم وحلل ضم والضرئ اسضتق ال علض  كضي قضوا أو حلضة أثاروهضا مضا ئام قيضام           

احلقيقضضضة الضضض  اقتنعضضضق ب ضضضا وأورئ  ئليلضضض ا فيضضضه الضضضرئ الضضضضمين املسضضضقك لتلضضضك احقضضضواا  

ن هضضي أعرضضضق عضضن  الضضرئ علضض  ئفضضاأ غضضري مضضإثر يف الضضدعوى وال       واحللضضج، وال علي ضضا ا 

قضضانون ضضضريبة القيمضضة   80يسضضتند اىل أسضضاس  ضض يح .كمضضا انضضه مضضن املقضضرر بضضنيف املضضائة   

اذا قام املورئ باست م املقابضي او أا جضزء منضه او ا ضدار فضا ورة لقضاء سضلع         –املضافة انه 

ون، يعتضة  ضاريم التوريضد  ضاريم     او خدما  قبي  اريم العمضي بأحكضام هضذا املرسضوم بقضان     

العمضضي بأحكضضام هضضذا املرسضضوم بقضضانون يف احلضضاال  املبينضضة  اليضضا اذا مت بعضضد  ضضاريم العمضضي    

وضع السضلع بتصضرو   /2انتقاا السلع حتق إةراو املورئ. /1بأحكام املرسوم بقانون: 

 قبضضوا /5حتريضضر البيضضان اجلمركضضي.   /4إهضضام  ميضضع او  ركيضض  السضضلع.   /3املسضضتلم. 

املستلم للتوريد. وانه اذا ابرم عقد قبي سريان احكام هذا املرسوم بقضانون و  يتضضمن   

العقد نصا يتعلم بالضريبة عل  هذا التوريد يعتضة املقابضي متضضمنا للضضريبة اذا كانضق      

م روضة كوج  هذا املرسوم بقانون. وجي  احتساب الضريبة عل  التوريضد ئون النظضر   

تبار عند حتديد املقابي لقاء التوريد. ومضن املقضرر أيضضا ان ال ائضدة     إذا ما مت اخذها باالع

التأخرييضضة الضض  يقضضض  ب ضضا الضضدائن بنضضاء علضض  طلبضضه ال  عضضدو ان  كضضون  عويضضضا لضضه عضضن       

الضرر الذا حلم به من جراء مطي املدين رغم يسار  يف الوفاء بالدين رغضم حلضوا اجلضه    

ض ال يقبضضضي اثبضضضا  العكضضضس، ويضضضتعط واحليلولضضضة بينضضضه واالنت ضضضاأ بضضضه، وهضضضو ضضضضرر م ضضض  

التعوي  عنه بنسبة معينة مقابي خطأ التأخري يف حضد ذا ضه وحتسض  مضن  ضاريم املطالبضة       

القضائية إذا كان الدين اح لي معلوم املقضدار ال اضضع لتقضدير القضضاء واعتبضارا مضن       

كضوم   اريم  ريورة احلكم ن ائيا إذا كضان للقضضاء سضلطة رحبضة يف  قضدير الضدين احمل      

بضضضه. ملضضضا كضضضان ذلضضضك، وكضضضان الثابضضضق مضضضن  قريضضضر اوضضضةة التكميلضضضي ان الضضضدفعا  الضضض   

ئرهضم مضن الدفعضة     9.379.373.03استلمت ا الطاعنة من املطعضون ضضدهم مبلض  وقضدر      

بإمجضضضضضالي  %5ةضضضضضام  ضضضضضضريبة القيمضضضضضة املضضضضضضافة بواقضضضضضع  31وحتضضضضض  الدفعضضضضضة  1رقضضضضضم 

بتضضضاريم  15دفعضضضة رقضضضم  ئرهضضضم وقضضضد هضضضق إضضضضافة الضضضضريبة مضضضن ال      199.986.9345

وذلضضضضضضك بعضضضضضضضد ان مت  طبيضضضضضضم ضضضضضضضضريبة القيمضضضضضضة املضضضضضضضضافة يف الدولضضضضضضضة     17/4/2018
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.  كما قامق اوةة بدراسة الت ليي الزمين وفقا للمستندا  املقدمضة  1/1/2018منذ

يومضضا وبنضضاء علضض  ذلضضك انت ضضق اوضضةة اىل احقيضضة   326و ضضبط دضضا ان فضض ة التضضأخري قضضدرها 

ئرهضضم غرامضضة التضضأخري حبضضدها احقصضض     1.306.405.06ر  املطعضضون ضضضدهم ملبلضض  وقضضد 

مضضن قيمضضة املقاولضضة اال ضضلية وقيمضضة االعمضضاا التغيرييضضة. كمضضا ان اسضضت قاق ال ائضضدة      10%

التأخريية باعتبارها  عويضا عن املطي والتأخري  سرى مضن  ضاريم املطالبضة القضضائية وان     

إال اذا بلض  السضعر السضائد يف     %12ع املدين ال يلزم باحلد احقص  لل ائدة التأخريية بواقض 

السوق هذ  النسبة او يزيد علي ضا ويقضع علض  الضدائن عض ء اثبضا  ذلضك احمضر الضذى خلضق           

منضضه أوراق الضضدعوى .وان  قضضدير الضضضرر النضضاجم عضضن  ضضأخر املضضدين بالوفضضاء بالضضدين و قضضدير  

قضانون نضيف   التعوي  من املسائي ال   ستقي ب ا حمكمة املوضوأ ما ئام ال يوجضد يف ال 

يلزم ضضا با بضضاأ معضضايري معينضضة يف هضضذا اوصضضو ، كمضضا ثبضضق مضضن خضض ا مراجعضضة اوضضةة   

ئرهضم مضن    325.160.04من التقرير  بط انه مت خصم مبل  إمجالي وقدر   13   ة 

ئرهضم   114.810.00لصضاا املطعضون ضضدهم حيضث مت خصضم مبلض  وقضدر          36الدفعة 

زائضضضدا مبلضضض   2019ئرهضضضم لشضضض ر يونيضضضو  31.361.26زائضضضدا مبلضضض   2019لشضضض ر مضضضايو 

ئرهضضضضم لشضضضض ر  144.435.08زائضضضضدا مبلضضضض   2019ئرهضضضضم لشضضضض ر يوليضضضضو   34.547.04

أغسضضطس وعليضضه يكضضون مسضضت قا  املطعضضون ضضضدهم مقابضضي  وريضضد العمالضضة واملضضوائ مبلضض  

ئرهضضضم . والنعضضضي علضضض    1.261.685.90ئرهضضضم بضضضدال مضضضن مبلضضض     935.526.05وقضضضدر  

  عل   قارير اوةة ونتائل ا. وملا كان هذا النعي يتعلضم  احلكم املطعون فيه قد انص

كا حملكمة املوضوأ من سلطة يف حتصيي الواقع يف الدعوى و قضدير االئلضة ومضن بين ضا     

 قارير اوةة و لك مسائي موضوعية من سلطة حمكمة املوضضوأ بض  معقض  علي ضا وال     

ق  طاملضا كضان القضضاء في ضا     جيوز التمسك في ا واثارة اجلدا حودا امام حمكمة الن

سائغًا ومقبواًل وله أسبابه ال  حتمله مما يكون معه النعي علض  احلكضم املطعضون فيضه     

 .كا سلف ب  أساس ويتعط رفضه

 :500/2021ثانيا: الطعن رقم 

وحيضضث ان حا ضضي مضضا ينعضضا  الطضضاعنون  علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه اوطضضأ يف  طبيضضم         

رير اوةة ئون حبث و دقيم وما انطوى عليضه ذلضك التقريضر    القانون حينما استند اىل  ق

مضضن خطضضأ حسضضابي قلضض  نتيلضضة  صضض ية احلسضضاب بضضط الطضضرفط علضض  الضضرغم مضضن قيضضام            

الطضضاعنط بتقضضديم املعطيضضا  احلسضضابية الضض  قضضام علي ضضا ئفضضاع م اال ان احلكضضم املطعضضون  

سضابا  حيضث ان   فيه قد أغ ي ذلك و  يقم بب ث االع اضا  عل  خطا اوةة يف احل
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التقرير املبدئي انطوى عل  خطأ حسابي حيث يقوم باحتساب خصوما  ويضتم خصضم ا   

اال انضضه ال يضضذكر مضضا اذا مت خصضضم ا لصضضاحل م. وإذ خضضالف احلكضضم املطعضضون فيضضه هضضذا      

 .النظر فيكون معيبا يستوج  نقضه

لسضلطة التامضة   وحيث ان هذا النعي يف غري حمله، ذلك انه من املقرر ان حملكمة املوضوأ ا

يف حتصيي وف م الواقضع يف الضدعوى و قضدير احئلضة في ضا ومن ضا  قضارير اوضةاء و ضرجيح مضا           

 طمئن اليه من ا واطرا  ما عدا  مت  اقامق قضاءها عل  أسباب سائغة دا ا ل ا الثابضق  

 يف احوراق، وان دا ان  أخذ بتقرير اوبري املنتضدب حممضوال علض  أسضبابه متض  مضا اطمأنضق       

اىل سضض مة احسضضس الضض  بضضين علي ضضا ئون ان  كضضون ملزمضضة بضضالرئ اسضضتق ال علضض  الطعضضون       

املوج ة اليه،الن يف اخذها به حمموال عل  أسبابه ما ي يد ان ا    د يف  لك الطعون مضا  

يسضضت م الضضرئ علي ضضا بضضأكثر ممضضا  ضضضمنه التقريضضر. كمضضا انضضه مضضن املقضضرر ان احملكمضضة غضضري   

االستشارا املقدم من احد اوصوم مضا ئامضق الوقضائع قضد وضض ق       ملزمة كناقشة التقرير

لضضدي ا باعتبضضار ان اوضضبري االستشضضارا لضضيس خضضبريا منتضضدبا مضضن احملكمضضة وفقضضا للنصضضو         

الوارئة يف البضاب الثضامن مضن قضانون االثبضا  يف املعضام   املدنيضة والتلاريضة والتقريضر الضذى           

و كقرينضضة واقعيضضة  كضضن للم كمضضة    يقدمضضه احضضد اوصضضوم ال يعتضضة خضضةة قضضضائية وهضض      

االسضضتئناس بضضه يف نطضضاق سضضلطت ا املوضضضوعية يف  قضضدير الوقضضائع و قيضضيم البينضضا  املطروحضضة     

امام ا وال جنا  علي ا ان هي اهملته طاملضا    طمضئن اليضه .ملضا كضان ذلضك، وكضان الثابضق         

ىل ان املطعضضون مضضن  قريضضر اوضضةة التكميلضضي الضضذى انت ضض  اىل النتضضائج املشضضار الي ضضا وخلضضيف ا

ضدهم مدينط للطاعنة باملبال  الضوارئة  ضدوا  صض ية احلسضاب واط ع ضا علض  مضا قدمضه         

اطضضراو النضضزاأ مضضن مسضضتندا ، وان ضضا أئ  املأموريضضة وفضضم مضضا كل ضضق بضضه وائلضضق برأي ضضا يف     

االع اضا  وئللق علي ا بأسضباب سضائغة  ضإئى اىل النتيلضة الض  انت ضق الي ضا كضا يف ذلضك          

دما  التقريضر مضع النتيلضضة الض  خلصضق الي ضا وسضض مة اححبضال الض  قامضق ب ضضا         ا سضاق مقض  

واالسس ال  ا بعت ا وال يغري من ذلك مضا انت ض  اليضه  قريضر اوضبري االستشضارا املقضدم مضن         

املطعون ضدهم، وملا كان النعي عل  احلكم املطعون فيه قد انص  علض   قضارير اوضةة    

كا حملكمة املوضوأ من سلطة يف حتصيي الواقضع يف الضدعوى   ونتائل ا. وهذا النعي يتعلم 

و قدير االئلة ومن بين ا  قارير اوةة و لك مسائي موضوعية من سلطة حمكمة املوضوأ 

ب  معق  علي ا وال جيوز التمسضك في ضا واثضارة اجلضدا حودضا امضام حمكمضة الضنق  طاملضا          

 حتملضضه ممضضا يكضضون معضضه مضضا ينعضضا      كضضان القضضضاء في ضضا سضضائغًا ومقبضضواًل ولضضه أسضضبابه الضض      

 الطاعنون  عل  احلكم املطعون فيه كا سلف ب  أساس ويتعط رفضه.

********** 
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 )إئارا( 16/6/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبدالعزيز اليعكوبي 

 وعضوية املستشارين: حممد عبد الس م العيائا، إبراهيم سيد أمحد الط ان.

(72) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  40)الطعن رقم 

إجراءا  " إجراءا  إن اء خدمة املوظف  ائيبيًا ". ئعوى " ئعوى انلغاء ". قضرار إئارا.  

 موارئ بشرية وموظ ون عموميون.

حم السلطا  التائيبية لدى انئارة يف  قدير خطورة املخال ة وما يناسب ا من جضزاء.   -

  السلطة غلضو أو خطضأ بضيان يف التقضدير. اخضت ا التناسض        ةرطه. أال يشوب استعماا هذ

بط املخال ة واجلزاء التائي" من أوجه عضدم املشضروعية جيعضي مضن سضلطة  قضدير اجلضزاء        

عندئذ معيبًا ارجه مضن نطضاق املشضروعيه إىل عضدم املشضروعية اضضعه لرقابضة القضضاء         

ن أن  سضضتبدله  بقضضرار أخضضر . وجيعلضضه واجضض  انلغضضاء. وجضضوب الوقضضوو عنضضد حضضد انلغضضاء  ئو

 علة ذلك.

 مثاا اللغاء قرار ان اء خدمة موظف لعدم التناس  بط املخال ة واجلزاء.   -

  

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي فضضي أن    عل  ما يبط مضن احلكضم املطعضضون فيضه وسضائر احوراق     حيث إن الوقائع 

إئارا كوجضض   ضض ي ة  2019لسضضنة  80املطعضضون ضضضد  كضضان قضضد أقضضضام الدعضضضوى رقضضم   

طالبا احلكم: بقبوا الدعضضوى  2019 /4/7بتاريم أبوظ" االبتدائية قدمق حملكمة 

ةك  وإلغضاء قضرار إن اء اودمة، مع إلزام املدع  علي ا الرسوم واملصضروفا  ومقابضي   

فضضوجأ بإ ضضدار ج ضضة  23/5/2019أ عضضاب احملامضضاة، وذلضضك علضض  سضضند مضضن أنضضه بتضضاريم   

بإن ضضضاء خدما ضضضه اعتبضضضارا مضضضن     2019لسضضضنة  449ع  علي ضضضا القضضضضضرار رقضضضم  انئارة املضضضد

، والذا جاء مشوبا كخال ة القانون والغلضو وبضدون سضب  يضةر  وباملخال ضة      8/5/2019

لبهضضداو احساسضضية واالسضض ا يلية الضض   دعضضضو إىل  طضضوير املضضوظ ط انمضضارا يط الذيضضضن  

ذا ئعضا  إىل الضتظلم ولكضن ئون جضضدوى، ممضا      يتمتعون بامل ارا  والك اءا ، احمر الض

حكمضق   2020 /2/ 26حدا بضه إىل إقامة الدعضضوى بالطلبا  سضال ة البيضان، وبتضاريم    

احملكمة بعضضضدم قبضوا الدعضضوى ةضك  لعضدم ا بضاأ الطريضم املرسضوم قانونضا، فاسضتأنف           
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قضضضضق احملكمضضضة   23/6/2020، وبتضضضاريم 2020 /34الطاعضضضضن باالسضضضتئناو رقضضضضضم   

بوا االستئناو ةك  ويف املوضوأ بإلغاء احلكم املستأنف والقضضاء جمضدئا بقبضوا    بق

الدعضضضوى ةضضك ، وبإحالت ضضا إىل احملكمضضة االبتدائيضضضضة ) الدائضضضرة انئاريضضضة ( للنظضضر فضضضضي 

موضضوع ا، وعليه أحيلضق الدعضوى ونظضر  أمضام حمكمضة أوا ئرجضة علض  الن ضو املضبط       

احملكمضة بإلغضاء القضضضرار املطعضون      قضضق  14/10/2020ك اضر اجللسا ، وبتاريم 

فيه جزئيا فيما قض  به مضضن جمازاة املضدعي بإن ضاء خدما ضه، والقضضاء جمضدئا بإحالتضه       

للل ة انئارية املدع  علي ا لتوقيع العقوبة املناسبة بشأنضه عل  حنضو مضا ورئ باحسضباب،   

 ضضضضضضضا ( باالسضضضضضضضتئناو رقضضضضضضضضضضم فاسضضضضضضتأن ته اجل ضضضضضضضضة انئاريضضضضضضضة الطاعنضضضضضضضضة ) املضضضضضضضدع  علي 

أبوظ" لبسرة والدعاوى قضق حمكمضة  23/2/2021، و لسة 2020لسنضضة116

ويف املوضضضوأ  ةضك ،  االسضضتئناو بقبضضضضوا -ئائضضرة االسضتئناو   -املدنيضة وانئاريضضة  

برفضضضه و أييضضد احلكضضم املسضضتأنف،    ضضر   اجل ضضة الطاعنضضة ب ضضضضذا احلكضضم فأقامضضق  

قضضدم املطعون ضد  بواسطة حماميه مذكرة بالضضرئ علض  الطعضضن،    عليه الطعضن املاثضي، و

وعرض الطعن عل  هضضذ  احملكمة يف غرفضة مشورة، فرأ  أنه جدير بالنظر، وحضدئ   

 جلسة لنظر .

حيضضث أقضضيم الطعضضن علضض  أربعضضة أسضضباب  نعضض  الطاعنضضة في ضضا علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه     

التسضضضبي  وال سضضضائ يف االسضضضتدالا   فال ضضضة القضضضانون واوطضضضأ يف  طبيقضضضه والقصضضضور يف    

والتنضضاق  وانخضض ا حبضضم الضضدفاأ، ذلضضك أن احلكضضم جيضض  أن يشضضتمي علضض  مضضا يطمضضئن     

املطلضضع عليضضه إىل أن احملكمضضة قضضد أحاطضضق بوقضضائع الدعضضضوى عضضضن بصضضر وبصضضرية وأملضضق          

بأئلت ا وواج ق أوجه الدفاأ والضدفوأ اجلوهريضة ورئ  علي ضا كضا يقسضط ا، وإال كضان       

ا، وكضضان احلكضضم املطعضضون فيضضه  أييضضدا لل كضضم االبتضضدائي قضضد انت ضض  يف   احلكضضم معيبضض

قضضضائه إىل عضضضدم  ناسضض  العقوبضضضة التأئيبيضضة املوقعضضة علضض  املطعضضضضون ضضضد  مضضع املخال ضضضة         

املر كبضة مضن قبلضضه رغضضم هسضضك الطاعنضة يف ئفاع ضضا أمضام حمكمضضة املوضضوأ بضضدرجتي ا       

املوقضضضع جضضضاء موائمضضضا وطضضضورة  بكضضضون املخال ضضضة املر كبضضضة فال ضضضة جسضضضيمة وأن اجلضضضزاء

املخال ة، ويف حدوئ ما هضو م و  لإلئارة من سلطة  قديرية يف اختيار العقوبة املناسضبة  

مع املخال ة حس  ظروو وم بسا  ار كاب ا والبيئة احمليطضة ب ضا، والقاضضي انئارا    

هضضو قاضضضي مشضضروعية ولضضيس قاضضضي م ءمضضة، وقضضد قامضضق اجل ضضة الطاعنضضة كضضا دضضا مضضن       

ا  و  حيا  قانونية بإحالة املطعون ضد  إىل الشإون القانونيضة للت قيضم ثضم إىل    سلط

جملس التأئي ، لكونه وهضضو يشغي لدي ا وظي ة م تا رئيس، ومكلف ك ضام رئضيس   
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 92جمموعضضضضضة عمضضضضضي الت تضضضضضيا يف مركضضضضضز ............... كوجضضضضض  القضضضضضرار انئارا رقضضضضضم    

مسضضإوال عضضن الرقابضضة وانةضضراو  أضضض    12/03/2018الصضضائر بتضضاريم  2018لسضضنة

علضضض  قسضضضم الت تضضضيا وامل تشضضضط باملنضضضاطم الضضض   قضضضع ئاخضضضي النطضضضاق اجلغضضضرايف ملركضضضز    

............... ال  يقيم ب ا و تلك في ا جمموعضة فلضي من ضا ال ضي  املضإجرة للمسضتثمر الضذا        

 2011( لسضضنة 1ار كضض  واقعضضة  سضضكط عمضضاا )عضضزاب( ب ضضا باملخال ضضة للقضضانون رقضضم )    

شأن  نظيم الوحدا  السكنية واالنت اأ بالعقارا  يف إمارة أبضوظ"، وكضذلك وجضوئ    ب

قواطع يف  لك ال ي  باملخال ة للمخططا  املعتمدة ب دو  سكط العماا )العضزاب( يف  

 11/8/2018بتضاريم   6707598161بع  أجزاء ال ي ، ومت حتريضر املخال ضة رقضضم    

ر ك  فال ة التسض  علض  املسضتثمر املتعاقضد     حبقه، وبذلك يكون املطعون ضد  قضد ا

معه الستثمار ال لي ال   لك ا والضذا قضام بضدور  بتضأجري أجضزاء من ضا بعلمضه )املطعضون         

ضد ( وباملخال ة للقانون واللوائح كونه مسضإوال عضضضن قسضم الرقابضة والت تضيا للمنطقضة       

نجضراءا  املقضررة قانونضا يف    ال   قع في ا ال لي اململوكة له، حيضث إنضه   يقضم با بضاأ ا    

هذا الشأن وحترير فال ة للمستثمر ومنعه من إسكان العزاب، وبي عل  النقي  مضن  

يوما نخ ء ال لي من العمضاا، وقضد    15ذلك أخة  بأن ذلك يعد فال ة للقانون وأم له 

قضضضرر جملضضس التأئيضض   وقيضضع جضضزاء إن ضضاء خدمضضة املطعضضون ضضضد ، و ضضدر بضضذلك قضضرار مضضن   

طة املختصضضة بعضضد ثبضضو  املخال ضضة املنسضضوبة إليضضه يف حقضضه وفقضضا ملضضا هضضضو مقضضرر قانونضضا،  السضضل

وهضضي فال ضضة بضضالنظر إىل طبيعت ضضا ووظي ضضة املطعضضون ضضضد   عضضضضد فال ضضة وذنبضضا إئاريضضا          

جسيما، ويكون اجلزاء املوقضع علض  املطعضون ضضد  بسضبب ا وهضضو إن ضاء اودمضة مناسضبا          

ويف حدوئ سلطة  قدير خطورة املخال ة، غري أن احلكضم  وال غلضو فيه ويوافضم القانون، 

املطعون فيه ذه  غري هضذا املذه  وخضرج بقضضائه عضضضن نطضاق املبضائض القضضائية، وأيضد        

احلكضضم االبتضضدائي فيمضضا انت ضض  إليضضه، ال سضضيما مضضا وقضضع فيضضه احخضضري مضضن  نضضاق  يتعلضضم        

املوظضضف املخضضالف لضضدخوا بضضإقرار  حبضضم اجل ضضة انئاريضضة يف  قضضدير اجلضضزاء املناسضض  بشضضأن 

ذلك يف نطاق سلطت ا التقديرية، ثم يعوئ من جديد ليقضي بإلغاء القضضضرار املطعضون فيضه    

جزئيضضا يف ةضضقه اوضضا  بتوقيضضع العقوبضضة التأئيبيضضة، و  ي صضضي )احلكضضم الطعضضط( بضضط     

هذين احمرين مما يعضد  دخ  يف االختصا  احمل  جل ضة انئارة، واكت ض  بانحالضة    

باب احلكم املستأنف و أييد  ئون الرئ عل  أوجه الدفضضوأ والدفضضاأ، ممضا يعيبضه     إىل أس

    .  ويستوج  نقضه
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، ذلك أن املقرر يف قضاء هضضضذ  احملكمضة أن حملكمضة    وحيث إن هضذا النعي غري سديد 

املوضوأ السلطة التامضة يف حتصضيي ف ضضم الواقضع يف الدعضضوى، وحبضث وه ضييف و قضدير         

 ضرا  مت قضا ووجه احلضم أئلة ومستندا  واملوازنة بين ا، و وال إىل ما  ما يطر  في ا من

وهي غري ملزمة بتتبع اوصوم يف كافة مناحي ئفاع م وفتلضف أقضوادم    ،يف الدعضضوى

وحلل ضضم والضضرئ علي ضضا اسضضتق ال، ف سضضب ا أن  ضضبط احلقيقضضة الضض  اقتنعضضق ب ضضا وأورئ    

اب سضائغة ومقبولضة  ك ضي حلملضه و ضإئا إىل      علي ضا ئليلض ا وأن  قضيم قضضاءها علض  أسضب      

وأنه ال  ثري  عل  حمكمة االستئناو عند  أييدها لل كضم   النتيلة ال  انت ق إلي ا،

املستأنف أن حتيي يف حكم ا إىل أسباب ذلك احلكم مت  رأ  أن مضا أثضار  املسضتأنف    

كمضة  قضضاء هضضذ  احمل   وكضان كما دا أن  ضيف إلي ضا،  ، ال ارج عما كان معروضا

قضضضد جضضرى علضض  أن القضضرار التضضأئي" كضضأا قضضضرار إئارا  خضضر جيضض  أن يقضضوم علضض  سضضب        

يةر ، ف   تدخي انئارة لتوقيضع العقوبضة التأئيبيضة إال إذا قامضق حالضة واقعيضة أو قانونيضة        

حتمل ا عل  التدخي، وأنضضه ولضئن كانضق للسضلطا  التأئيبيضضة لضدى انئارة سضلطة  قديضضر         

ومضضضا يناسضضب ا مضضضضن جضضضزاء، إال أن منضضايف مشضضضروعية ذلضضضك أن ال يشضضضوب   خطضضضورة املخال ضضضة  

اسضضتعماا هضضضذ  السضضلطة غلضضو أو خطضضأ بضضط يف التقضضدير، فضضاخت ا التناسضض  بضضط املخال ضضة    

واجلضضزاء التضضأئي" مضضضضن أوجضضه عضضضضدم املشضضروعية، لتعضضارض النتضضائج امل  بضضة علضض  عضضضضضدم           

 ، وهضضضو بوجضضه عضضام  ضضأمط و ضضضمان التناسضض  مضضع ادضضدو الضضذا  غيضضا  القضضانون مضضن التأئيضض

السضضري املنضضتظم للل ضضا  انئاريضضة، وال يت قضضم هضضذا التضضأمط والضضضمان إذا انطضضوى اجلضضزاء   

عل  امل ارقة وعدم التناس  مع املخال ضة املر كبضة مضن املوظضف، فركضوب مضو القسضوة        

 يإئا إىل إحلام املوظ ط عضن حتمي املسإولية خشضية التعضرض دضذ  القسضوة، وكضذلك     

فضضإن انفضضرايف املسضضرو يف الشضض قة يضضإئا إىل اسضضت انت م بضضأئاء واجبضضا  م طمعضضا يف هضضذ       

الش قة امل رطة يف اللط، فكي من طريف النقي  ال يإمن انتظام سري العمضي باجل ضا    

انئاريضضة، ويتعضضارض مضضع ادضضدو مضضن التأئيضض ، ويكضضون اسضضتعماا سضضلطة  قضضدير اجلضضزاء      

نطضضضاق املشضضضروعية إىل نطضضضاق عضضضضضدم املشضضضروعية،  عندئضضضذ معيبضضضا، فيخضضضرج التقضضضدير مضضضضضن  

ويكون خاضعا لرقابة احملكمة عل  أسضاس معيضار موضضوعي قوامضه أن ئرجضة خطضورة       

املخال ة ال  تناس  مع اجلضزاء، الضذا جيض  يف كضي اححضواا أن يكضون مناسضبا وبعيضدا         

عضضن أا مضضن طضضريف النقضضي  سضضال ي البيضضان، ف ضضو لضضيس إىل هضضضذا الطضضرو وال إىل ذا ،       

وعلي هضضذا احساس إذا  بط للم كمضة حتقضم عضضدم التناسض  املشضار إليضه، كضان قضضرار         

اجلزاء مشوبا بعدم املشروعية واج  انلغاء، و قف سلطة احملكمة عنضد هضضضذا احلضضد،    

أن  سضتبدا بضالقضضرار امللغضي  قضضرارا      -اح اما ملبدأ ال صي بط السلطا   -  هلك ف
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ف  مضا أئى إىل عضدم مشروعيته، فت ي بذلك حمضي مصضدر    خضر حيقم ن س هدفه ويت 

القضضرار يف اصضضاذ ، وهضضو مضضا ال جيضضوز إال بنصضضو  قانونيضضة واضضض ة  قضضرر ، ولكضضن جيضض  

مسألة  وقيضع اجلزاء التضأئي" املناسض  حبضضم املوظضف مضضن      علي ا يف هضذ  احلالة أن     

 ضضن سضلطا  مقضررة يف هضضذا الشضأن    عدمه عل  ضوء ما  قضدم للل ة انئارية ملا  تمتع به م

ذلك وكان الثابق بضاحوراق أن   ملا كان طبقا للقواعد والضوابك القانونية املعموا ب ا،

العمضضاا وقواطضضع فال ضضة   اجل ضضة الطاعنضضة إثضضر وجضضوئ بعضض  املخال ضضا  املتعلقضضة بتسضضكط  

ينضة  للمخططا  املعتمدة يف العقارا  والوحدا  السكنية اململوكة للمطعون ضد  كد

وظي ة م ضتا رئيسضي يف    واملإجرة ملستثمر، وحاا كضون املطعضون ضد  يشغي............... 

الضضذا ............... ، ومكلضضف ك ضضام رئضضيس جمموعضضة عمضضي الت تضضيا يف مركضضز  ............... 

الض   تلضضك في ضا العقضضارا  املضذكورة، فقضضضد قامضق بإحالتضضه إىل     ............... مدينضضة يشضمي  

س التأئي  ملا نسبته إليه مضضن اسضتغ ا وظي تضه وإسضاءة اسضتعماا السضلطة املمنوحضضة        جمل

له بالتسض  والتغاضضي عضضضن املسضتثمر املتعاقضد معضه، و ضدر القضضضرار املطعضضضون فيضه بإن ضاء            

حمكمضة املوضضوأ مصضدرة احلكضم املطعضضون فيضه كضا دضا مضضن سضلطة           خدمته، وكانضق  

أن عضضن  ضواب ملضا أورئ ضه يف أسضباب حكم ضا ومضا  بنتضه         قضد انت ق يف قضائ ا ب ذا الش

حمكمضة أوا ئرجضة   من أسباب احلكم االبتضدائي ومضا ثبضق لضدي ا مضضضن احوراق إىل أن "      

وكقتض  سلطت ا يف  قدير خطورة الضذن  انئارا الصضائر مضن املضدعي واجلضزاء املوقضع       

وبضضة بضضالغلو يف  وقيضضع  مضضن قبضضي املضضدع  علي ضضا بإن ضضاء خدما ضضه ار ضضأ  مضضا يو ضضم  لضضك العق     

اجلزاء وعضضدم التناسض  بضط اجلضرم املنسضوب للمضدعي واجلضزاء املوقضع عليضه، ال سضيما أن           

احوراق  إكضد خلضضو مل ضه الضضوظي ي مضن اضضة جضزاءا  سضضابقة، وكضان هضضضذا الضذا خلضضيف       

إليه احلكم املستأنف سائغا ويت م مع   يح القانون وكافيا حلمضي قضضائه، يضضاو    

ق من احوراق أنه بال عي مت إزالة املخال ضة وحتريضر فال ضة ضضد املسضتثمر      إليه أنه قضضد ثب

( نئارة العقضارا  بت مضة السضكن اجلمضاعي و ضدر احلكضم ضضدها        ...............) ةركة 

بالغرامضضضة بقيمضضضة   2018 /26/9بتضضضاريم  2018/  1113يف القضضضضية اجلزائيضضضة رقضضضضضم  

املسضضتأنف ضضضد  مضضضن   مضضة ئرهضضم، كمضضا  ضضدر حكضضم حمكمضضة الضضنق  بضضةاءة   8000

فال ضضة قضضانون  نظضضيم أعمضضاا البنضضاء، فضضض  عضضضضن أن مضضإئى مضضا ورئ باالسضضتلواب الضضذا      

(، أن ...............) رئضيس ةضعبة الت تضيا /    ............... أجر ه هضضذ  احملكمضة مضع املدعضضضو/    

حتريضضر العمضضي ئاخضضي اجل ضضة انئاريضضة املسضضتأن ة جيضضرا علضض  مضضنح املخضضالف إنضضذارا قبضضي          

احملضر، مما  ستنتج منه احملكمة أن مسألة منح املخالف م لضة نزالضة املخال ضة جيضرا     

العمي ب ا، من حيث اح ي، مع احخذ يف االعتبار أن املستأنف ضد  كان جيض  عليضه   
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إثبا  ذلك كتابيا عل  النظضام، ممضا جيضوز أخضذ  يف االعتبضار إذا أرائ  اجل ضة انئاريضة        

وعليضضه خلضضيف احلكضضم املطعضضون فيضضه إىل قضضضائه  ء املناسضض  عليضضه ...." إعضضائة  وقيضضع اجلضضزا

هضضضضذا القضضضاء يف إذ جضضاء سضضالف البيضضان بضضرف  االسضضتئناو و أييضضد احلكضضم املسضضتأنف، و

حضضضدوئ سضضضلطة حمكمضضضة املوضضضضوأ، واسضضضتقام علضضض  أسضضضباب سضضضائغة ومقبولضضضة، ومطابقضضضا  

ار  حبم اجل ة انئاريضة  إقرللقانون، وب  أئن   ناق  فيما أورئ  احلكم املستأنف من 

يف  قدير اجلزاء املناس  بشأن املطعون ضد  و ضر  ذلضك دضا لدخولضه يف نطضاق سضلطت ا       

بإلغضضاء القضضضضرار املطعضضون فيضضه جزئيضضا يف ةضضقه اوضضا  بتوقيضضع     التقديريضضة، بعضضد أن قضضض   

اجلزاء للغلو وعضدم التناسض ، حبسضبان أن ذلضك هضضضو  ض يح القضانون يف هضضذ  احلالضة ملضا           

ومضضن ثضضم يكضضون النعضضي برمتضضه غضضري ذا أسضضاس، ويكضضون الطعضضضضن جضضديرا       ، بيانضضه سضضلف

 بالرف .

 

********** 
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 )إئارا( 16/6/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبدالعزيز اليعكوبي 

 وعضوية املستشارين: حممد عبد الس م العيائا، إبراهيم سيد أمحد الط ان.

(73) 

 ق . أ( 15س  2021سنة ل 43)الطعن رقم 

( أوامر رئيس الدولة. خدمة مدنيضة. قضرار إئارا. مضوارئ بشضرية وموظ ضون عموميضون.       1

 نظام عام. قوة الشرطه واحمن. ئعوى " ئعوى احلغاء.

عضضدم ئضضاأ الضضدعوى املتعلقضضة بضضالطعن يف املراسضضيم االحتائيضضة الصضضائرة بان ضضاء اودمضضة.      -

بشضضأن املضضوارئ البشضضرية يف  2008لسضضنة  11ائا رقضضم مضضن املرسضضوم بقضضانون احتضض  116املضضائة 

احلكومضضضضة االحتائيضضضضة املعضضضضدا. سضضضضريان ذلضضضضك علضضضض  اواضضضضضعط الحكضضضضام القضضضضانون رقضضضضم  

يف ةأن قوة الشضرطة واالمضن. يسضتوا  علقضه بقاعضدة موضضوعية أو إجرائيضة         1976لسنة12

 وعلته.  أو ان يكون املرسوم الصائر بان اء اودمة احتائيا أو امرييا. أساس ذلك
  

( أوامر رئيس الدولة. خدمة مدنيضة. قضرار إئارا. مضوارئ بشضرية وموظ ضون عموميضون.       2

نظام عام. قوة الشرطه واحمن. ئعوى " ئعوى احلغاء. نق  " أسباب الطعن بضالنق  "  

 السب  الغري منتج ". 

ا ثبو  إحالة الطاعن للتقاعد كوج  مرسضوم امضريا مضانع مضن ئضاأ ئعضوى طعنضه فيمض         -

قضضرر  هضضذا املرسضضوم. انت ضضاء احلكضضم إىل عضضدم قبضضوا الضضدعوى  سضضاوية يف النتيلضضة واحلكضضم   

 بعدم ئاع ا. النعي املتعلم بذلك أيا كان وجه الرأا فيه منتج. 
  

 ( ئعوى " ئعوى انلغاء ". " مصروفا  الدعوى ".  قرار إئارا. رسوم قضائية. 3

متعلقضة بضالطعن يف قضرار إئارا  ضائر      اع اء الدعوى من الرسوم القضائية مت  كانق -

 كرسوم امريا. مإئى ذلك . وجوب رئ ما أئا  الطاعن من رسم و امط. أساس ذلك.  

  

( 7جرى قضاء هضذ  احملكمة عل  أن املقرر بنيف املائة احوىل مضضن القضانون رقضم )    -1

( 1م )يف ةضضأن قضضوة الشضضرطة واحمضضن بإمضضارة أبضضوظ"، املعضضدا بالقضضانون رقضضض    1977لسضضنة 

يف ةضأن   1976( لسضنة  12، أنه "  سرا أحكام القانون االحتضائا رقضضضم )  2016لسنة 

قوة الشرطة واحمن، علض  الضضبايف، و ضف الضضبايف، واحفضرائ، واحلضراس، باملديريضة        
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العامضضة للشضضرطة بإمضضارة أبضضوظ". أمضضا املوظ ضضضون واملسضضتخدمون املضضدنيون باملديريضضة العامضضة    

ط ونظم اودمضة املدنيضة يف احلكومضة االحتائيضة " وكضان      للشرطة، فتسرا علي م قوان

يف ةضأن قضوة الشضرطة     1976لسضنة   12من القانون االحتائا رقم  97املقرر بنيف املائة 

واحمن، أنه "  طبم اححكام والنصضو  الضوارئة بقضانون اودمضة املدنيضة يف احلكومضة       

 يتعضضارض مضضع أحكامضضه "  االحتائيضضة يف كضضي مضضا   يضضرئ بضضه نضضيف يف هضضذا القضضانون وكضضا ال 

( 11( من املرسوم بقضانون احتضائا رقضم )   116وكانق أحكام ال قرة الثانية من املائة )

( 9بشأن املضوارئ البشضرية يف احلكومضة االحتائيضة، املعضدا بالقضانون رقضم )        2008لسنة 

،  ضضنيف علضض  أنضضه " ال  سضضمع الدعضضضوى   2016( لسضضنة 17، والقضضانون رقضضضم )2011لسضضنة 

بضضالطعن يف املراسضضيم االحتائيضضة الصضضائرة بإن ضضاء اودمضضة " وكضضان مضضا ورئ ب ضضذ      املتعلقضضة 

املضذكور، وال يتعضارض    1976لسضنة   12املائة   يرئ بضه نضيف فضالف يف القضانون رقضم      

مع مقتضيا ه، لذلك يكون ما ورئ ب ا ساريا علض  اواضضعط ححكامضه، وال فضرق يف     

دمة املدنية يف احلكومضة االحتائيضة قاعضدة    ذلك أن  كون القاعدة الوارئة يف قانون او

موضضضضوعية أو إجرائيضضضة، طاملضضضا أن  طبيضضضم هضضضضضذ  القواعضضضد يف حضضضم اواضضضضعط ححكضضضام 

حيكمضضه ضضضضابطان: أودمضضا: عضضضضدم وروئ نضضيف يف هضضضضذا      1976لسضضنة   12القضضانون رقضضم   

ه القانون بشأن القاعدة املرائ  طبيق ا. وثاني ما: عدم  عارض ا مضع أحكامضه، كمضا أنض    

ال فضرق أن يكضون املرسضضوم الصضائر بإن ضضاء اودمضة احتائيضا أو أمرييضضا، مضائام أن خضضضوأ       

 1976لسضنة   12منتس" القيائة العامة لشضرطة أبضوظ" مضن غضري املضدنيط للقضانون رقضم        

يقتضي  طبيم أحكام هضذا القانون بكي مشتم  ه علي م كضا يف ذلضك مضا  ضنيف عليضه      

يسضضتتبع بداهضة إعطضضاء املراسضيم احمرييضضة بإن ضاء اودمضضة    املضذكورة، وهضضضضو مضا    97مائ ضه  

وانحالة للتقاعد ن س احلكضم املقضرر للمراسضيم االحتائيضة فيمضا يتعلضم بعضضدم إمكانيضة         

الطعن علي ا، ذلك أن هضذ  املراسضيم بنوعي ضا  ت ضد يف العلضة املانعضة مضن ئضاأ الدعضضضوى         

 يف الطعن في ا واملستمدة من ةخيف مصدرها.

قضضضضضرار إحالضضضة الطاعضضضضضن للتقاعضضضد ) بر بضضضة ............( املطعضضضضضون فيضضضه كضضضان   ان إذ كضضض -2

............، لضذلك ال جيضوز ئضاأ    23كوج  املرسوم احمريا رقضضم )..( لسنة ...... املإرخ يف 

 ئعضضوى الطعن فيما قضرر  هضضذا املرسوم من إحالة الطاعضن للتقاعضضد بر بة مقضضدم لتكضون  

املضذكورة، وإذ كضان احلكضم املطعضون فيضه       116.......، عم  بأحكام املضائة  .....ر بة ب

قضضد انت   إىل عضدم قبوا الدعضوى عل  الن ضو املضبط وهضي النتيلضة الض   سضتوا مضاال مضع         

عضضضدم جضضضضواز ئضضضاأ الدعضضضضوى، ومضضضن ثضضضم يضضضتعط  صضضض ي ه يف هضضضضذا الشضضضأن ئون نقضضضضه،  

 الرف .ويض   الطعضضن عليه غري ذا أساس جديرا ب
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( مضضن ال ئ ضضة التنظيميضضة 55ال قضضرة احوىل مضضن املضضائة ) وحيضضث إنضضه عمضض  بأحكضضام -3

بشضأن قضانون انجضراءا  املدنيضة الصضائرة بقضضرار       1992لسضنة   11قانون االحتائا رقضم  لل

الض   ضنيف علض  أنضضه " جيض  علض  احملكمضة عنضد          2018لسضنة   57جملس الضوزراء رقضضم   

 نت ي به اوصضومة أمام ضا أن حتكضم مضن  لقضاء ن سض ا       إ دار احلكم أو القرار الذا 

وإذ كانق الطلبا  وفضم ما سبم بيانه  تعلم بالطعن يف قضضرار  يف مصروفا  الدعوى "، 

 2017لسضضنة  13( مضضن القضضانون رقضضم 24املضضائة )كانضضق وإئارا  ضضائر كرسضضوم أمضضريا، 

ن الرسضضضوم  ع ضضض  مضضض - 1بشضضضأن الرسضضضوم القضضضضائية يف إمضضضارة أبضضضوظ"  ضضضنيف علضضض  أن " 

الضضضضدعاوى  -.................. هضضضضض  -القضضضضضائية يف مجيضضضضع مراحضضضضي الضضضضدعوى والتن يضضضضذ : أ  

.................   -والطعون والطلبا  وانجراءا  املتعلقة بطلض  إلغضاء القضرارا  انئاريضة. و    

يع ض  مضن التضأمط مضن يع ض  مضن الرسضوم القضضائية " ومضن ثضم يكضون مضا أ ئا مضن               - 4

 مضضن جانضض  الطاعضضضضن بشضضأن الطعضضن املاثضضي قضضضد مت علضض  غضضري أسضضاس مضضضن            رسضضم و ضضأمط  

 القانضون، احمضر الذا يتعيضن معه رئ ذلك إليضه.

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي فضضي أن    عل  ما يبط من احلكم املطعضون فيضه وسضائر احوراق   وحيث إن الوقائع 

وجض   ض ي ة قضدمق حملكمضة     إئارا ك 2019لسنة  109الطاعضن أقضام الدعضوى رقم 

بتعديضضضي وضضضعه يف كشضضوو طالبضضا احلكضضضم:  28/8/2019أبضضوظ" االبتدائيضضة بتضضاريم 

مضضضن  ضاريم   ............إىل انحالضة علض  ر بضة    ............انحالة للتقاعضضد مضضن انحالضة علض  ر بضة    

ضزام املدع  علي ضا   دور قضضرار انحالة للتقاعضد مع ما ي    عل  ذلك مضضن  ثار مالية وإل

املصروفا  ومقابي أ عاب احملاماة، وذلك عل  سند مضضضن أنضه الت ضم بالعمضي لضدى اجل ضة       

مضضضن ............حصضضي علضض  بكضضالوريوس   ............، ويف عضضام ............املضضدع  علي ضضا بتضضاريم   

السضلم العسضكرا   ، و ضدرج علض    ............عضام ............جامعة انمارا ، ثم ماجستري مضن 

أحيضي إىل التقاعضد    25/4/2019، وبتضاريم  ............الوظي ي للمدع  علي ضا حتض  ر بضة    

( وذلضضضك باملخال ضضضضة للدسضضضضتور  ............ئون من ضضضضه الر بضضضة التاليضضضضة لر بتضضضضه )  ............بر بضضضة  

 والقانون مما حدا به إىل إقامة الدعضوى بالطلبا  سال ة البيان، وبتاريم  

حكمضضضق احملكمضضضة  بعضضضضضدم قبضضضوا الدعضضضضوى ةضضضك  لرفع ضضضا بعضضضضضد    2020/  1 / 29 

، وبتاريضضضضم 2020 /27املواعيضضد املقضضررة قانونضضا، فأسضضتأنف الطاعضضضن باالسضضتئناو رقضضضضم   

قضضضضق احملكمضضضضة بقبضضضضضوا االسضضضتئناو ةضضضك  ويف املوضضضضوأ بضضضبط ن       28/4/2020

بتدائيضضضة لنظرهضضضا ب يئضضضة احلكضضم املسضضضتأنف وبإحالضضضة الدعضضضضوى جمضضدئا إىل احملكمضضضة اال  
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مغضضايرة، وعليضضه نظضضر  الدعضضضوى جمضضدئا أمضضام حمكمضضة أوا ئرجضضة علضض  الن ضضو املضضبط           

أ ضدر  احملكمضة حكم ضا بعضدم قبضوا       2021 /1/ 26ك اضر اجللسا ، وبتاريم 

الطاعضضضن باالستئضضناو   فاستأن ضضه  الدعضوى ةك  لرفع ضا بعضضضد املواعيضد املقضررة قانونضا،      

حمكمضضضضضة أبضضضضضوظ" لبسضضضضضرة  قضضضضضضضضق  23/3/2021بتاريضضضضضضضضم ، و21/2021رقضضضضضضضم 

، ويف االسضضتئناو ةضضك   بقبضضوا -ئائضضرة االسضضتئناو   -والضضدعاوى املدنيضضة وانئاريضضة   

  ير ضض  الطاعضضن ب ضضذا احلكضضم، فأقضام      ، املوضوأ برفضه و أييد احلكم املسضتأنف 

احلكومضضضة  عليضضضه الطعضضضضن املاثضضضضي، وقضضضضدمق املطعضضضون ضضضضدها مضضضضضن خضضضض ا إئارة قضضضضايا  

مذكضضرة جوابيضضضة بالضضضضضرئ علضض  الطضضضعن، وعضضضرض الطعضضضن علضض  هضضضضذ  احملكمضضة يف غرفضضضة  

 مشورة، فضرأ  أنضه جديضر بالنظضر، وحضدئ  جلسة لنظضر .

حيضضث إن حا ضضي مضضا ينعضضا  الطاعضضضضن بسضضب" الطعضضضن علضض  احلكضضضم املطعضضون فيضضه فال ضضة  

لتسضضضبي  وال سضضضائ يف االسضضضتدالا   القضضضانون واوطضضضأ يف  طبيقضضضه و أويلضضضه والقصضضضور يف ا    

وفال ضضة الثابضضق بضضاحوراق وانخضض ا حبضضم الضضدفاأ، ويف بيضضان ذلضضك يقضضوا مضضا خ  ضضته إن   

احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضد قضضض  بعضضضدم قبضضوا الدعضضضوى لرفع ضضا بعضضضد امليعضضائ، رغضضضم ثبضضو   

نيضة،  ( مكررا مضن قضانون انجضراءا  املد  84ا باعه للطريم الضذا رئه القانضون باملائة )

مضضضن القضضضرار املطعضضون فيضضه الصضضائر كوجضض  املرسضضوم       12/5/2019فقضضد  ظلضضم بتضضاريم   

خضض ا املواعيضد املقضررة     28/8/2019، وأقضام ئعضضوا  بتاريم 23/4/2019املإرخ فضي 

باملائة املذكضورة، ومن ثم  كضون الدعضوى مقبولة كا يتعط معه القضضاء بضذلك، وإلغضاء    

واسضت قاقه ر بضة   ............ا  ضضمنه مضن إحالتضه إىل التقاعضد بر بضة      القرار املطعون فيه فيمض 

مضضع هكينضضه مضضن إحالضضة الدعضضضوى إىل اوضضةة الضض  هسضضك ب ضضا أمضضام حمكمضضة           ............

املوضوأ نثبا  أحقيته يف طلبا ه، وذلضك علض  الن ضو املضبط   صضي  بصض ي ة الطعضضن،        

 .   ذه ، مما يعيبه ويستضوج  نقضضهإال أن احلكم املطعضون فيه ذه  غري هضذا امل

وحيضضث إن هضضضذا النعضضي غضضري منضضتج، ذلضضك أنضضه مضضضن املقضضرر يف قضضضاء هضضضضذ  احملكمضضة، أن      

حملكمضضة الضضنق  إثضضارة احسضضباب املتعلقضضة بالنظضضام العضضام مضضن  لقضضاء ن سضض ا ولضضو   يسضضبم    

يف التمسك ب ا أمام حمكمة املوضوأ أو يف  ض ي ة الطعضضن، ومضن املقضضرر كضذلك أنضه       

حالة وجوئ نضيف قضانوني  نضع مضن ئضاأ الدعضضوى جيض  علض  احملكمضة أن  قضضي بعضدم            

 جضواز ئاع ا من  لقاء ن س ا.

ملا كان ذلك وكان قضاء هضذ  احملكمة قضضضد جضضضرى علض  أن املقضرر بضنيف املضائة احوىل       

 يف ةأن قضوة الشضرطة واحمضن بإمضارة أبضوظ"، املعضدا       1977( لسنة 7مضن القانون رقم )
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، أنضضضضه "  سضضضضرا أحكضضضضام القضضضضانون االحتضضضضائا رقضضضضضضم   2016( لسضضضضنة 1بالقضضضضانون رقضضضضضم )

يف ةضضضأن قضضضوة الشضضضرطة واحمضضضن، علضضض  الضضضضبايف، و ضضضف الضضضضبايف،   1976(لسضضضنة12)

واحفضضضضرائ، واحلضضضضراس، باملديريضضضضة العامضضضضة للشضضضضرطة بإمضضضضارة أبضضضضوظ". أمضضضضا املوظ ضضضضضون       

علضي م قضوانط ونظضم اودمضة      واملستخدمون املدنيون باملديريضة العامضة للشضرطة، فتسضرا    

من القانون االحتائا رقضم   97املدنية يف احلكومة االحتائية " وكان املقرر بنيف املائة 

يف ةأن قوة الشرطة واحمن، أنه "  طبم اححكام والنصو  الضوارئة   1976لسنة  12

بقضضانون اودمضضة املدنيضضة يف احلكومضضة االحتائيضضة يف كضضي مضضا   يضضرئ بضضه نضضيف يف هضضذا          

انون وكضضا ال يتعضضارض مضضع أحكامضضه "  وكانضضق أحكضضام ال قضضرة الثانيضضة مضضن املضضائة         القضض

بشضضأن املضضوارئ البشضضرية يف  2008( لسضضنة 11( مضضن املرسضضوم بقضضانون احتضضائا رقضضم )116)

( لسنة 17، والقانون رقضم )2011( لسنة 9احلكومة االحتائية، املعدا بالقانون رقم )

ى املتعلقضضضة بضضضالطعن يف املراسضضضيم االحتائيضضضة  ،  ضضضنيف علضضض  أنضضضه " ال  سضضضمع الدعضضضضو 2016

الصائرة بإن اء اودمضة " وكضان مضا ورئ ب ضذ  املضائة   يضرئ بضه نضيف فضالف يف القضانون           

املضضذكور، وال يتعضضارض مضضع مقتضضضيا ه، لضضذلك يكضضون مضضا ورئ ب ضضا   1976لسضضنة12رقضضم 

قضانون   ساريا عل  اواضعط ححكامه، وال فرق يف ذلك أن  كون القاعدة الضوارئة يف 

اودمة املدنيضة يف احلكومضة االحتائيضة قاعضدة موضضوعية أو إجرائيضة، طاملضا أن  طبيضم         

حيكمضضه  1976لسضضنة  12هضضضضذ  القواعضضد يف حضضم اواضضضعط ححكضضام القضضانون رقضضم       

ضضضضابطان: أودمضضضا: عضضضضضدم وروئ نضضضيف يف هضضضضذا القضضضانون بشضضضأن القاعضضضدة املضضضرائ  طبيق ضضضا.   

ه، كمضضا أنضضه ال فضضرق أن يكضضون املرسضضوم الصضضائر  وثاني مضضا: عضضدم  عارضضض ا مضضع أحكامضض 

بإن ضضاء اودمضضة احتائيضضا أو أمرييضضا، مضضائام أن خضضضوأ منتسضض" القيضضائة العامضضة لشضضرطة          

يقتضضضي  طبيضضم أحكضضام هضضضذا  1976لسضضنة  12أبضضوظ" مضضن غضضري املضضدنيط للقضضانون رقضضم 

وهضضضو  املضذكورة،   97القانون بكي مشتم  ه علي م كضا يف ذلضك مضا  ضنيف عليضه مائ ضه       

ما يستتبع بداهة إعطاء املراسيم احمريية بإن اء اودمة وانحالة للتقاعد ن س احلكم 

املقضضرر للمراسضضيم االحتائيضضة فيمضضا يتعلضضم بعضضضدم إمكانيضضة الطعضضن علي ضضا، ذلضضك أن هضضضذ          

املراسيم بنوعي ا  ت د يف العلة املانعة من ئاأ الدعضضوى يف الطعضن في ضا واملسضتمدة مضن     

، وكا أن قضضرار إحالة الطاعضضن للتقاعد ) بر بضة ............( املطعضضضون فيضه    ةخيف مصدرها

كان كوج  املرسوم احمريا رقضضم )..( لسضنة ............املضإرخ يف ............، لضذلك ال جيضوز     

ئضضضاأ ئعضضضضضوى الطعضضضن فيمضضضا قضضضضرر  هضضضضضذا املرسضضضوم مضضضن إحالضضضة الطاعضضضضن للتقاعضضضضضد بر بضضضة  

املضضضضذكورة، وإذ كضضضضان  116............، عمضضضض  بأحكضضضضام املضضضضائة ر بضضضضة ب تكضضضضون............ل

احلكم املطعون فيه قضضد انت   إىل عضدم قبوا الدعضوى علض  الن ضو املضبط وهضي النتيلضة      
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ال   ستوا ماال مع عضدم جضواز ئاأ الدعضوى، ومن ثم يتعط  ص ي ه يف هضضذا الشضأن   

 ذا أساس جديرا بالرف .   ئون نقضه، ويض   الطعضضن عليه غري

قضانون  ( مضن ال ئ ضة التنظيميضة لل   55ال قرة احوىل من املضائة )  وحيث إنه عم  بأحكام

بشضأن قضانون انجضراءا  املدنيضة الصضائرة بقضضرار جملضس        1992لسضنة   11االحتائا رقضم  

الض   ضنيف علض  أنضضه " جيض  علض  احملكمضة عنضد إ ضدار           2018لسضنة   57الوزراء رقضم 

و القضضرار الضضذا  نت ضضي بضضه اوصضضومة أمام ضضا أن حتكضضم مضضن  لقضضاء ن سضض ا يف       احلكضضم أ

وإذ كانضق الطلبضا  وفضضم مضا سضبم بيانضه  تعلضم بضالطعن يف قضضرار          مصروفا  الدعوى "، 

 2017لسضضنة  13( مضضن القضضانون رقضضم 24املضضائة )كانضضق وإئارا  ضضائر كرسضضوم أمضضريا، 

 ع ضضض  مضضضن الرسضضضوم  - 1ن " بشضضضأن الرسضضضوم القضضضضائية يف إمضضضارة أبضضضوظ"  ضضضنيف علضضض  أ

الضضضضدعاوى  -.................. هضضضضض  -القضضضضضائية يف مجيضضضضع مراحضضضضي الضضضضدعوى والتن يضضضضذ : أ  

.................   -والطعون والطلبا  وانجراءا  املتعلقة بطلض  إلغضاء القضرارا  انئاريضة. و    

ا مضن  يع ض  مضن التضأمط مضن يع ض  مضن الرسضوم القضضائية " ومضن ثضم يكضون مضا أ ئ             - 4

رسضضم و ضضأمط مضضن جانضض  الطاعضضضضن بشضضأن الطعضضن املاثضضي قضضضد مت علضض  غضضري أسضضاس مضضضن              

 القانضون، احمضر الذا يتعيضن معه رئ ذلك إليضه.
 

********** 
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 ق . أ( 15س  2021لسنة  306)الطعن رقم 

 ( إجراءا  "بط ن انجراء ". إع ن " إجراءا  انع ن ". بط ن. نظام عام.1

بط ن انجراء مت  كان القانون قد قدر البط ن كلزء عل  عدم ا باأ الشضكي   -

ي ملصضل ته مضن اوصضوم    أو  ضمط الورقة البيان الذا حدئ . ليس عل  من  قرر الشك

 إال أن يثبق عدم حتقم الغاية من انجراء يف اوصومة. أساس ذلك وعلته.  

  

 ( إجراءا  "بط ن انجراء ". بط ن. نظام عام. إع ن " إجراءا  انع ن ".2

حضضضضور الطاعنضضضة بوكيضضضي عن ضضضا أمضضضام حمكمضضضة أوا ئرجضضضة وطلبضضضه أجضضضً  لللضضضواب      -

لغايضضة مضضن إجضضراء انعضض ن بصضض ي ة الضضدعوى . النعضضي   و قد ضضه مضضذكرة بالضضدفاأ حيقضضم ا 

 املتعلم ببط ن إع ن ا. عل  غري أساس.  

  

 ( إثبا  " ئفا ر التلار "  " وسائي التقنية احلديثة ".3

ئفضضا ر التلضضار انلزاميضضة واملنتظمضضة حلضضة لصضضاحب ا التضضاجر ضضضد خصضضمه التضضاجر إذا      -

جر الضضذا يسضضتخدم يف  نظضضيم عمليا ضضه   كضضان النضضزاأ متعلقضضًا بعمضضي  ضضارا. اسضضتثناء التضضا    

 27، 26التلارية احلاس  االىل أو غري  من وسائي التقنية احلديثضة مضن احكضام املضوائ     

من قانون انثبا . اعتبار املعلوما  املستقا  مضن هضذ  احج ضزة كثابضة ئفضا ر       29، 28، 

وارئة بضدفا ر    ارية واعتبارها حلة عل  خصمه التاجر ما   ينقض ا احخري ببيانضا   

 املنتظمة أو بأا وسيلة أخرى. مثاا.  

  

يف ةضضضأن  2018لسضضضنة  57مضضضن قضضضرار جملضضضس الضضضوزراء رقضضضم    10الضضضنيف يف املضضضائة   -1

بشضضأن قضضانون انجضضراءا      1992لسضضنة  11ال ئ ضضة التنظيميضضة للقضضانون االحتضضائا رقضضم    

نضه أو إذا ةضابه   املدنية  عل  أن يكون انجراء باطً  إذا نيف القانون  راحة علض  بط  
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عي  أو نقيف جوهرا   يت قم بسببه الغاية مضن انجضراء، وال حيكضم بضالبط ن رغضم      

النيف عليه إذا ثبق حتقم الغاية من انجراء، يدا عل  أن املشرأ قرر الت رقة بضط حالضة   

الضضبط ن الضضذا يقضضرر  القضضانون بعبضضارة  ضضرحية منضضه وحالضضة عضضدم الضضنيف عليضضه، فضضإذا نضضيف    

وب إ بضضاأ ةضضكي معضضط أو أوجضض  أن  تضضضمن الورقضضة بيانضضًا معينضضًا وقضضرر   القضضانون علضض  وجضض

البط ن  راحة كلزاء عل  عدم اح امضه، فضإن انجضراء يكضون بضاطً ، ولضيس علض         

من  قرر الشكي ملصضل ته مضن اوصضوم إال أن يثبضق عضدم حتقضم الغايضة مضن انجضراء يف          

ًا معينضًا قائمضًا يرمضي إىل حتقيضم     اوصومة، فالقانون عندما يتطل  ةكً  معينًا أو بيان

غاية حيقق ا  وافر هذا الشكي أو البيان، ومإئى ذلك أن ربك ةكي انجضراء بالغايضة   

منضضضه إ ضضضا يسضضضت دو جعضضضي الشضضضكي أئاة نافعضضضة يف اوصضضضومة، ولضضضيس جمضضضرئ قالضضض           

كالشكليا  ال  كانق  عرف ا بع  القوانط القد ة، ذلضك حن الشضكي لضيس هضو     

انجراء أو العمضي انجرائضي هضو عمضي قضانوني جيض  أن  تضوافر فيضه ةضرويف          انجراء إذ أن 

معينة من بين ا الشكي الذا حيدئ  القانون، و ر يبًا عل  ذلك فإنضه إذا أوجض  القضانون    

الشكي أو البيان يف انجراء فإن منايف احلكم بالبط ن هو الضت طن إىل مضرائ املشضرأ    

غاية معينة ، ذلك أنه ولئن كضان الشضكي أو    من هذ  البيانا  وما يست دفه من حتقيم

البيضضان وسضضيلة لت قيضضم غايضضة معينضضة يف اوصضضومة وكضضان ال يقضضض  بضضالبط ن ولضضو كضضان    

 .منصو ًا عليه إذا أثبق اوصم املتمسك ضد  به حتقم الغاية منه

إذ كانضضق الطاعنضضة قضضد حضضضر  بوكيضضي عن ضضا أمضضام حمكمضضة أوا ئرجضضة  لسضضة      -2

 04/11/2020 لللضواب وقضدم مضذكرة بالضدفاأ  لسضة      وطل  أجً  21/10/2020

وبالتالي  كون الغاية مضن إجضراء انعض ن بصض ي ة الضدعوى قضد حتققضق و يضض   معضه          

النعي علض  غضري أسضاس خليقضًا بضالرف  كمضا أن النعضي يف ةضقه الثضاني مضرئوئ ذلضك أنضه             

حيضضدئ  -1ريضضة مضضن قضضانون انثبضضا  يف املعضضام   املدنيضضة و التلا    81وفقضضًا لضضنيف املضضائة  

اوبري  اراًا لبدء عمله عل  أن يدعو اوصوم قبي ذلك التاريم بسبعة أيضام علض  احقضي    

و جيضضضوز يف حالضضضة -2علضضض  أن يضضضبط يف الضضضدعوة مكضضضان أوا اجتمضضضاأ و يومضضضه و سضضضاعته  

و ي    عل  عضدم ئعضوة اوصضوم    -3االستعلاا أن يدعو اوصوم فورًا بإرساا برقية 

ملضضا كضضان ذلضضك، و كضضان الثابضضق مضضن  قريضضر اوضضبري أنضضه مت ئعضضوة      بطضض ن عمضضي اوضضبري.   

الطاعنة لل ضور أمامه نشرًا كمضا  وا ضي مع ضا عضة ادضا ف رقضم .................................       

و    قضضدم الطاعنضضة مضضا ي يضضد أن ذلضضك الضضرقم غضضري خضضا  ب ضضا كمضضا    طعضضن بضضبط ن          

شر و من ثم يكضون النعضي علض  غضري حمضي      إع ن ا بدعوى اوةة دا لل ضور بطريم الن

 خليقًا بالرف .
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مضضن قضضانون انثبضضا  يف املعضضام   املدنيضضة   15مضضإئى نضضيف ال قضضرة الثانيضضة مضضن املضضائة   -3

والتلارية أن ئفا ر التلار انلزامية  كون حلضة لصضاحب ا التضاجر ضضد خصضمه التضاجر       

وكضان مضإئى نضيف املضائة      إذا كان النزاأ متعلقًا بعمي  ارا وكانق الدفا ر منتظمة،

من قانون املعام   التلارية أنضه يسضتثن  التضاجر الضذا يسضتخدم يف  نظضيم عمليا ضه         38

 27،  26التلارية احلاس  ا لي أو غري  من أج زة التقنية احلديثة من أحكضام املضوائ   

مضضن هضضذا القضضانون الضض   ضضنظم كي يضضة مسضضك الضضدفا ر التلاريضضة والشضضرويف        29،  28، 

مضضن ذا  القضضانون   36ل عتضضدائ حبليت ضضا كضضدليي يف انثبضضا  وفضضم نضضيف املضضائة    ال زمضضة 

وي    عل  ذلك اعتبار املعلوما  املستقاة من هضذ  احج ضزة كثابضة ئفضا ر  اريضة  عتضة       

حلضضة للتضضاجر علضض  خصضضمه التضضاجر مضضا   ينقضضض ا هضضذا احخضضري ببيانضضا  ورائة بضضدفا ر         

وعلض  مضا جضرى بضه قضضاء هضذ  احملكمضة         –قضرر ، وكان املاملنتظمة أو بأا وسيلة أخرى

حملكمضضة املوضضضوأ السضضلطة التامضضة يف حتصضضيي ف ضضم الواقضضع يف الضضدعوى وال جضضيح   أن -

بضضط البينضضا  و قضضدير احئلضضة واملوازنضضة بين ضضا واحخضضذ بضضدليي ئون  خضضر ويف  قضضدير  قضضارير        

بضا  الض  صضضع    اوةاء واحخذ كا  طمئن إليه من ا باعتبارها عنصرًا من عنا ضر انث 

لتقديرها ودا أن  أخذ بضه حممضواًل علض  أسضبابه متض  اقتنعضق بسض مة احسضس الض  بضين           

علي ا وهي غري ملزمة بعد ذلك بالرئ اسضتق اًل علض  املطضاعن املوج ضة إىل التقريضر إذ يف      

أخذها به حممواًل عل  أسبابه مضا ي يضد أن ضا    ضد يف  لضك املطضاعن مضا يسضتأهي الضرئ          

وكان البط من االط أ علض  احوراق  بأكثر مما  ضمنه التقرير. ملا كان ذلك،  علي ا

و  قريضضر اوضضبري املنتضضدب يف الضضدعوى أنضضه قضضد اطلضضع علضض  كشضضف احلسضضاب الصضضائر مضضن      

املطعضون ضضضدها احوىل موضضضح بضضه أرقضضام ال ضضوا ري و  ضضاريم كضضي من ضضا وقيمت ضضا لكضضي مضضن  

أنضضه كوجضض   عامضضي  ضضارى بضضط الطضضرفط   الطاعنضضة واملطعضضون ضضضدها الثانيضضة وخلضضيف إىل  

قامق املطعون ضدها احوىل بتوريد موائ للطاعنة و املطعون ضدها الثانيضة كوجض   لضك    

فضضضوا ري، وأن املطعضضضون ضضضضدها احوىل ن ضضضذ  التزاما  ضضضا  اه مضضضا، بينمضضضا أخضضض  همضضضا        

اعنضضة بالتزاما  مضضا العقديضضة وأنضضه بتصضض ية احلسضضاب بضضط الطضضرفط فضضإن امل  ضضد بذمضضة الط 

ئرهم، وأن امل  د يف ذمة املطعضون   907.715.11لصاا املطعون ضدها احوىل مبل  

ئرهضم و ال ينضاا مضن     1.323.863.36ضدها الثانية لصاا املطعون ضدها احوىل مبلض   

ذلضك اع اضضضا  الطاعنضضة علض  التقريضضر إذ أن الثابضضق مضضن ال ضا ورة الصضضائرة مضضن املطعضضون    

 701907و  201911ا ري املست قة يف ذمة الطاعنضة أرقضام   ضدها احوىل أن قيمة ال و

ئرهضضضم كوجضضض   5000ئرهضضضم و  400.000وذيلضضضق بأنضضضه مت سضضضدائ مبلضضض     201912و 

ةيكط و يكضون الر ضيد املسضت م هضو املبلض  الضذا خلضيف إليضه اوضبري وفقضًا لكشضف            



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
606 

أن املضضوائ احلسضضاب و الثابضضق بضضه أن قيمضضة ال ضضا ورة الثانيضضة مت خصضضم ا و   ثبضضق الطاعنضضة  

املضضورئة قيمضضة ال ضضا ورة  احوىل  ال ضضة كمضضا    ثبضضق أن قيمضضة ال ضضا ورة الثالثضضة مت سضضدائها  

و   نق  الطاعنة البيانا  الوارئة بدفا ر  املطعون ضدها احوىل املنتظمضة بضأا وسضيلة    

أخضرى أو مضضا ورئ بكشضضف حسضاب املطعضضون ضضضدها احوىل، وإذ اقضام احلكضضم املسضضتأنف    

م املطعضون فيضه قضضاء  بضإلزام الطاعنضة و املطعضون ضضدها الثانيضة أن  ضإئا          املإيد باحلك

كي من ما للمطعون ضدها احوىل املبل  املقضي به استنائًا ملا انت   إليضه  قريضر اوضبري    

املنتدب يف الدعوى بعد أن اطمأن ملا ورئ فيه وإىل النتيلة ال  انت ض  إلي ضا بعضد  صض ية     

ذلضضك يف حضضدوئ سضضلطة حمكمضضة املوضضضوأ يف ف ضضم الواقضضع احلسضضاب بضضط الطضضرفط وكضضان 

و قضضدير الضضدليي يف الضضدعوى، ومضضن ثضضم يضضض   النعضضي جمضضرئ جضضدا يف سضضلطة حمكمضضة        

املوضضضوأ يف ف ضضم الواقضضع و قضضدير الضضدليي يف الضضدعوى ال جيضضوز الت ضضدا بضضه امضضام حمكمضضة  

 النق  خليقًا بالرف .

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي   -يبط من احلكم املطعون فيه وسضائر احوراق   عل  ما –وحيث إن الواقعا  

 ضارا   2020لسضنة   232يف أن الشركة املطعضون ضضدها احوىل أقامضق الضدعوى رقضم      

 ارا جزئي أبضوظ" بطلض     2020لسنة  939كلي أبوظ" و ال  أعيد قيدها برقم 

ا دضضضا احلكضضضم بضضضإلزام املإسسضضضة املطعضضضون ضضضضدها الثانيضضضة و الشضضضركة الطاعنضضضة أن  إئيضضض  

ئرهم  عل  سند من القوا أن ضا   2.231.578.47بالتضامن والتضامم فيما بين ما مبل  

 907.715.11ورئ  للطاعنة كوج  أمر ةراء حملي موائ خام  و ر ضد بضذمت ا مبلض     

ئرهم وفقًا لل ا ورة الصائرة من ا و املطعون ضدها الثانية حيث إن الطاعنة طلبضق من ضا   

املإسسضة املطعضون ضضدها الثانيضة و قامضق الطاعنضة بإرسضاا اميضي          حتويي مجيع املضوائ إىل 

دضضا مضضن موقضضع املطعضضون ضضضدها الثانيضضة ي يضضد  وريضضد املضضوائ و إزاء امتناع مضضا عضضن السضضدائ      

كانق الدعوى، ندب القاضي املشضرو خضبريًا يف الضدعوى و بعضد أن أوئأ  قريضر  ئفعضق       

م اوةة برقم ها ف ال اصض ا وأن  لدعو  ا لل ضور أما  الطاعنة ببط ن  قرير اوةة

التوا ي مع ا مت عن طريم إ يضي ةخصضي حملاسض  املطعضون ضضدها الثانيضة، و بعضد أن        

رفضضضق احملكمضضة طلضض  التضضضامن حكمضضق بضضإلزام املطعضضون ضضضدها الثانيضضة أن  ضضإئا           

ئرهضضضضم و بضضضضإلزام الطاعنضضضضة أن  ضضضضإئا   1.323.863.36للمطعضضضضون ضضضضضدها احوىل مبلضضضض   

ئرهضضم، اسضضتأن ق الطاعنضضة هضضذا احلكضضم   907.715.11نيضضة مبلضض  للمطعضضون ضضضدها الثا

قضضق   13/01/2021 ضارا أبضوظ"، بتضاريم     2020لسضنة   2476باالستئناو رقضم  

حمكمة االستئناو  بتأييد احلكم املستأنف، طعنق الطاعنة يف هذا القضضاء بطريضم   
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ذ الضضنق ، وأوئعضضق املطعضضون ضضضدها احوىل مضضذكرة  التمسضضق في ضضا رفضض  الطعضضن، إ        

عرض الطعن عل  هذ  احملكمة يف غرفة مشورة رأ  أنه جدير بالنظر ف دئ  جلسضة  

 لنظر .  

وحيضضث إن الطاعنضضة  نعضضي بالسضضب  احوا مضضن أسضضباب الطعضضن علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه   

فال ة القانون إذ أقام قضاء  بتأييد احلكم املستأنف بإلزام ا باملبل  املقضي رغضم أن  

 ض ي ة و بالتضالي    نعقضد اوصضومة إذ      الدعوى    كن إجراءا  إع ن ا بص ي ة

أعلنضضضق عضضضة ادضضضا ف رقضضضم .......................... والضضضذا ال اصضضض ا واضضضيف ةضضضخيف يضضضدع       

........................... والضضضضضضرقم الصضضضضضض يح هضضضضضضو ................................. و هضضضضضضو الضضضضضضذا اضضضضضضيف  

 ضضاح  املصضضنع و إثضضر ذلضضك مت إع ن ضضا بالنشضضر ومضضن البضضدي ي أال       .................................. 

 طلع الطاعنة عل  إجراءا  النشر لعدم نشضر انعض ن أواًل يف جريضدة واسضعة االنتشضار و      

ثانيًا لعضدم وجضوئ أئنض  فكضرة أو علضم للطاعنضة ب ضذا النضزاأ حتض  إحالضة الضدعوى للخضةة             

ن اوضةة و الض  أورئ  أن ضا  وا ضلق     كما أنه مت إع ن ا عل  ادا ف سالف الذكر مض 

مع الطاعنضة واملطعضون ضضدها الثانيضة باسضتخدام ن ضس الةيضد االلك ونضي وهضو ان يضي           

الشخصضضي حملاسضض  املطعضضون ضضضدها الثانيضضة و   ضضتم املراسضضلة علضض  ان ضضي   والعنضضاوين 

ضضدها احوىل  االلك ونية املعروفة واملتبائلة فيما بين م سضابقًا ممضا يإكضد أن املطعضون     

عمضضد  إعطضضاء الضضرقم املغلضضويف و وسضضائي التوا ضضي غضضري الصضض ي ة حتضض   ت ضضائى حضضضور     

الطاعنة للدفاأ عن موق  ا ونالق مبتغاها و استمر  إجراءا  اوةة يف غيبضة الطاعنضة   

مما يو م  قرير اوضةة بضالبط ن لعضدم انعقضائ اوصضومة انعقضائًا  ض ي ًا ممضا يوجض           

ة وإذ اسضضتند احلكضضم املسضضتأنف املإيضضد بضضاحلكم املطعضضون فيضضه يف   إعضضائة املأموريضضة للخضضة

 يعيبه ويستوج  نقضه.   قضائه عل  ذلك التقرير مما

مضن قضضرار   10وحيضث إن هضذا النعضضي يف ةضقه احوا غضضري سضديد، ذلضضك أن الضنيف يف املضضائة      

يف ةأن ال ئ ة التنظيميضة للقضانون االحتضائا رقضم      2018لسنة  57جملس الوزراء رقم 

بشأن قانون انجراءا  املدنية عل  أن يكضون انجضراء بضاطً  إذا نضيف      1992لسنة  11

القانون  راحة عل  بط نه أو إذا ةابه عي  أو نقيف جوهرا   يت قضم بسضببه الغايضة    

من انجراء، وال حيكم بالبط ن رغم الضنيف عليضه إذا ثبضق حتقضم الغايضة مضن انجضراء،        

بط حالضة الضبط ن الضذا يقضرر  القضانون بعبضارة  ضرحية        يدا عل  أن املشرأ قرر الت رقة 

منه وحالة عدم النيف عليه، فإذا نيف القانون عل  وجضوب إ بضاأ ةضكي معضط أو أوجض       

أن  تضمن الورقة بيانًا معينًا وقضرر الضبط ن  ضراحة كلضزاء علض  عضدم اح امضه، فضإن         
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صضوم إال أن يثبضق   انجراء يكون باطً ، وليس عل  من  قرر الشكي ملصل ته مضن او 

عدم حتقم الغاية مضن انجضراء يف اوصضومة، فالقضانون عنضدما يتطلض  ةضكً  معينضًا أو         

بيانًا معينًا قائمًا يرمي إىل حتقيم غاية حيقق ضا  ضوافر هضذا الشضكي أو البيضان، ومضإئى       

ذلضضك أن ربضضك ةضضكي انجضضراء بالغايضضة منضضه إ ضضا يسضضت دو جعضضي الشضضكي أئاة نافعضضة يف      

س جمضضرئ قالضضض  كالشضضكليا  الضضض  كانضضق  عرف ضضضا بعضض  القضضضوانط     اوصضضومة، ولضضضي 

القد ة، ذلك حن الشكي ليس هو انجراء إذ أن انجراء أو العمضي انجرائضي هضو عمضي     

قضضانوني جيضض  أن  تضضوافر فيضضه ةضضرويف معينضضة مضضن بين ضضا الشضضكي الضضذا حيضضدئ  القضضانون،      

 انجضضراء فضضإن منضضايف   و ر يبضضًا علضض  ذلضضك فإنضضه إذا أوجضض  القضضانون الشضضكي أو البيضضان يف      

احلكضضم بضضالبط ن هضضو الضضت طن إىل مضضرائ املشضضرأ مضضن هضضذ  البيانضضا  ومضضا يسضضت دفه مضضن      

حتقيم غاية معينة، ذلك أنه ولئن كان الشكي أو البيان وسيلة لت قيم غايضة معينضة يف   

اوصضضضومة وكضضضان ال يقضضضض  بضضضالبط ن ولضضضو كضضضان منصو ضضضًا عليضضضه إذا أثبضضضق اوصضضضم   

لغايضضة منضضه. ملضضا كضضان ذلضضك، و كانضضق الطاعنضضة قضضد حضضضر      املتمسضضك ضضضد  بضضه حتقضضم ا  

وطلض  أجضً  لللضواب و     21/10/2020بوكيي عن ا أمام حمكمضة أوا ئرجضة  لسضة    

وبالتالي  كون الغاية من إجراء انع ن  04/11/2020قدم مذكرة بالدفاأ  لسة 

مضا  بص ي ة الدعوى قد حتققق و يض   معه النعي عل  غري أساس خليقًا بالرف  ك

مضضن قضضانون انثبضضا  يف   81أن النعضضي يف ةضضقه الثضضاني مضضرئوئ ذلضضك أنضضه وفقضضًا لضضنيف املضضائة     

حيضضضدئ اوضضضبري  اراضضضًا لبضضضدء عملضضضه علضضض  أن يضضضدعو     -1املعضضضام   املدنيضضضة و التلاريضضضة  

اوصضوم قبضضي ذلضك التضضاريم بسضبعة أيضضام علضض  احقضي علضض  أن يضبط يف الضضدعوة مكضضان أوا      

وز يف حالة االستعلاا أن يدعو اوصوم فضورًا بإرسضاا   و جي-2اجتماأ و يومه وساعته 

و ي    عل  عدم ئعوة اوصوم بط ن عمي اوبري. ملا كان ذلضك، وكضان   -3برقية 

الثابق من  قرير اوبري أنه مت ئعوة الطاعنضة لل ضضور أمامضه نشضرًا كمضا  وا ضي مع ضا        

مضا ي يضد أن ذلضك الضرقم غضري خضا         عة ادا ف رقضم .......................... و   قضدم الطاعنضة   

ب ا كما    طعن ببط ن إع ن ا بضدعوى اوضةة دضا لل ضضور بطريضم النشضر و مضن ثضم         

 يكون النعي عل  غري حمي خليقًا بالرف .

وحيث إن الطاعنة  نعي بباقي أسباب الطعن  عل  احلكضم املطعضون فيضه انخض ا حبضم      

تأنف اسضضضتنائًا إىل  قريضضضر اوضضضةة رغضضضم   الضضضدفاأ  إذ أقضضضام قضضضضاء  بتأييضضضد احلكضضضم املسضضض   

اع اضا  ا عليه ذلك أن ا أجر  املصنع للمطعون ضدها الثانية كوج  ا  اقية أبرمضق  

وقامضضضضق الطاعنضضضضة بإخطضضضضار املطعضضضضون ضضضضضدها احوىل بتضضضضاريم      27/03/2019بتضضضضاريم 
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 االلك ونضي بأن ا ئ ق للمطعون ضدها الثانيضة باسضتعماا حسضاب ا     14/04/2019

التخلييف و انع اء اجلمركي وأن ضا غضري مسضإولة عضن أا مشض يا   قضوم ب ضا        حغراض 

املطعون ضدها الثانية وأن كي أوامر الشراء  صدر من  لضك احخضرية وأن كضي ال ضوا ري     

بضط املطعضون    22/04/2019واملراس   جي  أن  رسي إلي ضا وأن أمضر الشضراء املضإرخ      

أيضام   10بعضد   %50ال  اق عل  طريقة السضدائ  ضدها الثانية واملطعون ضدها احوىل مت ا

يضوم مضن إ ضدار ال ضا ورة وأن      40أخضرى كوجض  ةضيك بعضد       %50من إ ضدار ال ضا ورة و  

أا أن  ضاريم اسضت قاق    25/04/2019فا ورة للمطعضون ضضدها الثانيضة كانضق بتضاريم      

 غضري  05/05/2019املبل  يكون بعد عشرة أيام من  اريم إ ضدار ال ضا ورة أا بتضاريم    

من قبي املطعضون ضضدها احوىل احمضر الضذا      23/04/2019أنه مت است م املبل  بتاريم 

يتضح معه أن هذا املبضال  كانضق لل ضوا ري الض  أ ضدر  ا املطعضون ضضدها احوىل بتضاريم         

ئرهضم و ال ضا ورة رقضم     722.668.75كبلض    201911وال ا ورة رقضم   04/04/2019

 است م ا من قبي املطعون ضدها الثانيضة غضري   ئرهم مت 479.795.87كبل   201912

موقعتط و ال يوجد علي ما ختم الطاعنة وال يوجد دما أمضر ةضراء غضري أن املضوائ الض  مت      

اسضت م ا كوجضض  ال ضا ورة احوىل كانضضق  ال ضضة بامليضا  إثضضر حضضائل غضرق و  يضضتم اعتمضضائ     

أن ال ضضا ورة احوىل رقضضضم  منضضه   6يشضضري يف ال قضضرة رقضضضم    7هضضذ  البضضضاعة و املسضضتند رقضضضم    

وال ضضا ورة احوىل مكضضررة وهضضي ضضضمن ال ضضوا ري الضض   201907والثانيضضة رقضضم  201911

  يتم است م ا أو التوقيع علي ا وليس لدي ا أمضر ةضراء و ال ضا ورة الثانيضة مت اسضت م ا      

من الطاعنة ومت سضدائ كامضي قيمت ضا كمضا أن املطعضون ضضدها احوىل    طالب ضا بضأا         

 قا  دضضا كمضضا  ضضدعي وأنضضه يتضضضح مضضن كشضضف احلسضضاب الضضذا قدمتضضه املطعضضون       مسضضت

ضضضضدها احوىل للمطعضضضون ضضضضدها الثانيضضضة أنضضضه مت  صضضض ية احلسضضضاب القضضضديم حتضضض   ضضضاريم    

ومت إرساا إ يي يإكضد بأنضه مت  صض ية احلسضاب واسضت م ةضيكا         13/05/2019

من الطاعنضة أو املطعضون   باملبل  املست م حا موائ ورئ  للطاعنة سواء كان أمر الشراء 

ضضضضضدها الثانيضضضضة و شضضضضري إىل اسضضضضتمرار التعامضضضضي بضضضضط املطعضضضضون ضضضضضدهما بعضضضضد  ضضضضاريم          

وهضضو  ضضاريم  صضض ية احلسضضاب ملضضدة عضضام كامضضي وإذ رئ احلكضضم علضض          13/05/2019

اع اضضضا  الطاعنضضة بضضأن اوضضبري رئ علي ضضا الضضرئ املسضضقك رغضضم أن االع اضضضا    حتضضاا  

 نقضه. إليه مما يعي  احلكم ويستوج 

مضن قضانون    15أن مإئى نيف ال قرة الثانية من املضائة  وحيث إن هذا النعي مرئوئ، ذلك  

انثبا  يف املعام   املدنية والتلارية أن ئفا ر التلار انلزامية  كضون حلضة لصضاحب ا    
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التضضاجر ضضضد خصضضمه التضضاجر إذا كضضان النضضزاأ متعلقضضًا بعمضضي  ضضارا وكانضضق الضضدفا ر           

من قانون املعضام   التلاريضة أنضه يسضتثن  التضاجر       38يف املائة منتظمة، وكان مإئى ن

الضضذا يسضضتخدم يف  نظضضيم عمليا ضضه التلاريضضة احلاسضض  ا لضضي أو غضضري  مضضن أج ضضزة التقنيضضة    

مضن هضذا القضانون الض   ضنظم كي يضة        29،  28،  27،  26احلديثة من أحكام املوائ 

يت ضا كضدليي يف انثبضا  وفضم     مسك الدفا ر التلاريضة والشضرويف ال زمضة ل عتضدائ حبل    

مضضن ذا  القضضانون وي  ضض  علضض  ذلضضك اعتبضضار املعلومضضا  املسضضتقاة مضضن هضضذ     36نضضيف املضضائة 

احج زة كثابة ئفا ر  ارية  عتة حلة للتاجر عل  خصضمه التضاجر مضا   ينقضض ا هضذا      

ا وعلض  مض   –، وكضان املقضرر  احخري ببيانضا  ورائة بضدفا ر  املنتظمضة أو بضأا وسضيلة أخضرى      

حملكمة املوضضوأ السضلطة التامضة يف حتصضيي ف ضم       أن -جرى به قضاء هذ  احملكمة 

الواقع يف الدعوى وال جيح بط البينا  و قدير احئلة واملوازنة بين ضا واحخضذ بضدليي ئون    

 خضضر ويف  قضضدير  قضضارير اوضضةاء واحخضضذ كضضا  طمضضئن إليضضه من ضضا باعتبارهضضا عنصضضرًا مضضن       

ع لتقديرها ودا أن  أخذ به حممواًل عل  أسبابه متض  اقتنعضق   عنا ر انثبا  ال  صض

بس مة احسس ال  بين علي ا وهي غري ملزمضة بعضد ذلضك بضالرئ اسضتق اًل علض  املطضاعن        

املوج ة إىل التقرير إذ يف أخذها به حممضواًل علض  أسضبابه مضا ي يضد أن ضا    ضد يف  لضك         

وكضضان ضضضمنه التقريضضر. ملضضا كضضان ذلضضك،  املطضضاعن مضضا يسضضتأهي الضضرئ علي ضضا بضضأكثر ممضضا   

الضضبط مضضن االطضض أ علضض  احوراق و  قريضضر اوضضبري املنتضضدب يف الضضدعوى أنضضه قضضد اطلضضع علضض    

كشضف احلسضاب الصضائر مضن املطعضون ضضدها احوىل موضضح بضه أرقضام ال ضوا ري و  ضاريم            

كي من ا وقيمت ا لكي من الطاعنضة و املطعضون ضضدها الثانيضة وخلضيف إىل أنضه كوجض         

عامي  ارى بط الطرفط قامق املطعون ضضدها احوىل بتوريضد مضوائ للطاعنضة واملطعضون       

ضضضضدها الثانيضضضة كوجضضض   لضضضك فضضضوا ري، وأن املطعضضضون ضضضضدها احوىل ن ضضضذ  التزاما  ضضضا        

 اه ما، بينما أخ  هما بالتزاما  ما العقدية وأنه بتص ية احلساب بط الطرفط فضإن  

ئرهضم، وأن   907.715.11ملطعضون ضضدها احوىل مبلض     امل  د بذمة الطاعنضة لصضاا ا  

امل  ضضضضضد يف ذمضضضضضة املطعضضضضضون ضضضضضضدها الثانيضضضضضة لصضضضضضاا املطعضضضضضون ضضضضضضدها احوىل مبلضضضضض   

ئرهضضضم وال ينضضضاا مضضضن ذلضضضك اع اضضضضا  الطاعنضضضة علضضض  التقريضضضر إذ أن       1.323.863.36

يف  الثابضضق مضضن ال ضضا ورة الصضضائرة مضضن املطعضضون ضضضدها احوىل أن قيمضضة ال ضضوا ري املسضضت قة 

و ذيلضضق بأنضضه مت سضضدائ مبلضض      201912و  701907و  201911ذمضضة الطاعنضضة أرقضضام  

ئرهم كوج  ةيكط و يكون الر يد املست م هو املبلض    5000ئرهم و  400.000

الذا خليف إليه اوبري وفقًا لكشف احلساب و الثابضق بضه أن قيمضة ال ضا ورة الثانيضة مت      

ورئة قيمة ال ا ورة احوىل  ال ضة كمضا    ثبضق أن    خصم ا و   ثبق الطاعنة أن املوائ امل
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قيمة ال ا ورة الثالثة مت سضدائها و   ضنق  الطاعنضة البيانضا  الضوارئة بضدفا ر  املطعضون        

ضضضدها احوىل املنتظمضضة بضضأا وسضضيلة أخضضرى أو مضضا ورئ بكشضضف حسضضاب املطعضضون ضضضدها    

قضضاء  بضإلزام الطاعنضة     احوىل، وإذ اقام احلكم املستأنف املإيد باحلكم املطعون فيضه 

واملطعون ضدها الثانيضة أن  ضإئا كضي من مضا للمطعضون ضضدها احوىل املبلض  املقضضي بضه          

استنائًا ملا انت   إليه  قرير اوضبري املنتضدب يف الضدعوى بعضد أن اطمضأن ملضا ورئ فيضه وإىل        

طة النتيلة ال  انت   إلي ا بعد  ص ية احلساب بط الطرفط وكان ذلضك يف حضدوئ سضل   

حمكمضضة املوضضضوأ يف ف ضضم الواقضضع و قضضدير الضضدليي يف الضضدعوى، ومضضن ثضضم يضضض   النعضضي     

جمضضرئ جضضدا يف سضضلطة حمكمضضة املوضضضوأ يف ف ضضم الواقضضع و قضضدير الضضدليي يف الضضدعوى ال   

 جيوز الت دا به امام حمكمة النق  خليقًا بالرف .
 

********** 
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 ق . أ( 15س  2021لسنة  595)الطعن رقم 

اختصا  " االختصا  القيمي " " اختصا  جلان  سوية وحي املنازعا  التأمينيضة ".  

 ن فيه ".  أمط.حكم " الطعن يف احلكم ". طعن " ما جيوز وما ال جيوز الطع

الطعضضن علضض  قضضرار جلنضضة  سضضوية وحضضي املنازعضضا  التامينيضضة أمضضام احملكمضضة االبتدائيضضة    -

املختصة قيميا.  قيد  بذا  طلبا  اوصضوم اوتاميضة أمضام الللنضة مضن حيضث القيمضة. ال        

يقبي من اوصوم  عديي طلبا  م امام احملكمة كا جياوز قيمة الطلبا  اوتامية أمضام  

أساس ذلك وعلتضه . قضضاء احلكضم بعضدم قبضوا طلض  زيضائة قيمضة التعضوي  عمضا            الللنة.

 أبدى امام الللنة.   يح.  
  

بتعضديي   2020لسضنة   33من قرار جملس الوزراء رقم  23النيف ال قرة احوىل من املائة 

يف ةضضأن ال ئ ضضة التنظيميضضة  2018لسضضنة  57بعضض  أحكضضام قضضرار جملضضس الضضوزراء رقضضم 

 -الواج  التطبيضم   –بشأن انجراءا  املدنية  1992لسنة  11رقم  للقانون االحتائا

مضن القضانون    30بأن صتيف الضدوائر اجلزئيضة املنصضو  علي ضا يف البنضد احوا مضن املضائة        

باحلكم ابتدائيًا يف الضدعاوى املدنيضة والتلاريضة والعماليضة الض  ال  ضاوز قيمت ضا عشضرة         

مضضن  30كانضضق قيمت ضضا، وكضضان الضضنيف يف املضضائة   م يضضط ئرهضضم والضضدعاوى املتقابلضضة أيضضًا  

صضتيف   من قرار جملضس الضوزراء املشضار الي ضا  بضأن ""      23قانون انجراءا  املعدا باملائة 

الدوائر اجلزئية املشكلة من قاض فرئ باحلكم ابتدائيًا يف الدعاوى املدنية والتلاريضة  

وى املتقابلة أيًا كانق قيمت ضا  والعمالية ال  ال  اوز قيمت ا عشرة م يط ئرهم والدعا

... وصضضتيف الضضدوائر الكليضضة املشضضكلة مضضن ث ثضضة قضضضاة بضضاحلكم يف مجيضضع الضضدعاوى         

املدنية والتلارية والعمالية ال  ليسق من اختصا  الدوائر اجلزئية"" وكان الضنيف يف  

ن مضضن ذا  القضضانون علضض  أن""  قضضدر قيمضضة الضضدعوى يضضوم رفع ضضا ... "" يضضدا علضض  أ   48املضضائة 

الدوائر اجلزئية باحملكمضة االبتدائيضة صضتيف يف ال صضي يف الضدعاوى املدنيضة والتلاريضة        

والعماليضضة الضض  يطالضض  في ضضا املضضدعي كضضا ال يتلضضاوز قيمتضضه عشضضرة م يضضط ئرهضضم كمضضا        
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صتيف بكافة الدعاوى املتقابلة ال  يقضدم ا املضدع  عليضه أيضًا كانضق قيمت ضا وصضتيف        

البتدائيضضة بضضاحلكم يف مجيضضع الضضدعاوى املدنيضضة والتلاريضضة    الضضدوائر الكليضضة باحملكمضضة ا 

مضضن القضضانون  110والعماليضضة الضض  ليسضضق مضضن اختصضضا  الضضدوائر اجلزئيضضة و نصضضق املضضائة 

يف ةضأن إنشضاء    2007لسضنة   6بتعديي بعض  أحكضام القضانون رقضم      2018لسنة  3رقم 

ة مطالبضضا  علضض  ةضضركة التضضأمط معاجلضض  -1هيئضضة التضضأمط و  نظضضيم اعمالضضه علضض  أنضضه   

التضضأمط وفقضضًا للتشضضريعا  النافضضذة، وأحكضضام وثضضائم التضضأمط، و ذلضضك با بضضاأ انجضضراءا    

إ دار قرار بشأن أية مطالبضة  أمينيضة وفقضًا ملضا ورئ بتعليمضا  قواعضد ممارسضة         –ا  ية أ 

يف حالضضة رفضض  أا مطالبضضة  أمينيضضة كليضضًا أو جزئيضضًا، يتوجضض  علضض     -امل نضضة و  ئاب ضضا ب

لصاح  الشضأن يف حالضة نشضوء نضزاأ حضوا       - بط أسباب قرارها كتابة جالشركة أن 

مطالبضة مضا، أن يتقضدم لل يئضة بشضضكوى مكتوبضة، ودضا بضدورها أن  طلض  أا إيضضضاحا          

للمشضضضضتكي يف حالضضضضة اع اضضضضضه علضضضض  انيضضضضضاحا  املقدمضضضضة مضضضضن   -مضضضضن الشضضضضركة ئ

مكضضرر و  110الشضضركة، أن يطلضض  إحالضضة النضضزاأ إىل الللنضضة املشضضكلة كوجضض  املضضائة    

 شضضكي يف اديئضضة جلنضضة أو أكثضر صضضتيف بتسضضوية املنازعضضا    -2الض  نصضضق علضض  أنضه    

الناةئة عن عقوئ و أعماا وخدما  التأمط، و دا   حية طل  أا مستند أو وثضائم و  

االستعانة بأهي اوةة أو ئاأ الشض وئ وأا بضدائي أخضرى يتطلض  االسضتعانة ب ضا لتسضوية        

ال  قبضي الضدعاوى امل  بضة علض  املنازعضا  الناةضئة عضن         -3علي ا     املنازعا  املعروضة

عقضوئ و أعمضضاا وخضضدما  التضأمط، إذا    عضضرض  لضضك املنازعضا  علضض  الللضضان املشضضكلة    

ح ضض اب الشضضأن الطعضضن علضض  قضضرارا     -4( مضضن هضضذ  املضضائة  2وفقضضًا ححكضضام البنضضد ) 

 يومضًا مضن اليضوم التضالي لتبلضيغ م      الللان أمام احملكمة االبتدائيضة املختصضة خض ا ث ثضط    

بالقرار ، و إال اعتضة القضرار قطعيضًا واجض  التن يضذ، وعضرو القضانون املضذكور اديئضة يف          

مائ ضضه احوىل بأن ضضا هيئضضة التضضأمط املنشضضأة كوجضض  أحكضضام هضضذا القضضانون و نصضضق املضضائة     

نون، اوامسة منه عل  أنه يلغ  كضي حكضم اضالف أو يتعضارض مضع أحكضام هضذا القضا        

 2019لسضنة   33وكان النيف يف املائة الرابعة من قرار جملس إئارة هيئة التضأمط رقضم   

يف ةضضأن نظضضام جلضضان  سضضوية و حضضي املنازعضضا  التأمينيضضة علضض  أنضضه صضضتيف الللضضان بتسضضوية   

وحي املنازعا  التأمينية لكافة أنواأ وفضروأ التضأمط الناةضئة عضن ةضكاوى املضإمن دضم        

ضضضررين أ ضض اب الصضض ة أو املصضضل ة يف املنازعضضا  التأمينيضضة ضضضد     أو املسضضت يدين أو املت

الشركة فقك، وم ما كانق قيمت ا سواء مقدرة أو غري مقضدرة وكضان م ضائ نصضو      

مضن القضرار سضالف الضذكر أن الللنضة صضتيف بتسضوية         17،  16، 15، 12،  11املوائ 

أمام الللنة، يتم إثبضا    املنازعا  التأمينية  ل ًا وإذا هق التسوية بط أطراو املنازعة
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ذلك يف  ك  لح بكافة الطرق ويصائق عليه رئيس و أعضاء الللنة و إذا    تو ضي  

الللنضضة إىل  سضضوية املنازعضضا  التأمينيضضة  ضضل ًا، فعلي ضضا مباةضضرة إجضضراءا  حضضي املنازعضضة و  

 نظضضضر الللنضضضة يف املنازعضضضة حبضضضضور احطضضضراو أو بغيضضضاب م يف حالضضضة ك ايضضضة املسضضضتندا      

نا  املقدمة حبيث  ستطيع الللنضة إ ضدار قرارهضا حبضي املنازعضة علض  أسضاس  لضك         والبيا

املسضضتندا  و البيانضضا  و ح ضض اب الشضضأن الطعضضن علضض  قضضرارا  الللضضان أمضضام احملكمضضة     

يومضًا مضن اليضوم التضالي لتبلضيغ م بضالقرار و إال اعتضة القضرار          30االبتدائية املختصة خ ا 

لقضضرار حكضضم السضضند التن يضضذا وفقضضًا ححكضضام القضضوانط  قطعيضضًا واجضض  التن يضضذ و يأخضضذ ا

النافذة، و مضن املقضرر أنضه مضع قيضام قضانون خضا  ال يرجضع إىل أحكضام القضانون العضام إال            

فيما فا  القانون اوضا  مضن اححكضام، والقضانون اوضا  يقيضد مطلضم القضانون العضام          

النظام العام. ملضا كضان ذلضك،    طاملا قام التقييد نصًا أو ئاللة و أن إجراءا  التقاضي من 

منازعضا     2020لسضنة  64و كان البط من احوراق أن الطاعن قد  قدم باملنازعضة رقضم   

 أمط أبضوظ" أمضام جلنضة  سضوية وحضي املنازعضا  التأمينيضة بطلض  احلكضم بنضدب الطض             

الشرعي لبيان حالضة ابنضه و حتديضد ان ضابا  والعاهضا  بضه ونسضبت ا وبالنتيلضة احلكضم          

ئرهضضم   عويضضضًا عضضن احضضضرار  10.000.000زام املطعضضون ضضضدها أن  ضضإئا لضضه  مبلضض  بضضإل

قضق جلنة التأمط بضإلزام املطعضون    27/09/2020املائية و احئبية و املعنوية ، بتاريم 

ورف  ما زائ عن ذلك، طعن الطضاعن علض     1.500.000ضدها أن  إئا للطاعن مبل  

 ضضارى كلضض  أبضضوظ" بطلضض  احلكضضم     2020لسضضنة  684ذلضضك القضضرار بالضضدعوى رقضضم  

ئرهضضم ، ثضضم عضضدا الطضضاعن بصضض ته طلبا ضضه إىل طلضض         10.650.000بتعديلضضه إىل مبلضض   

ئرهضم علض     60.950.000احلكم بتعديي القرار املطعون فيه  عي املبل  احملكوم به 

الن و املبط باملضذكرة املقدمضة منضه و إذ كضان قضرار اجلنضة املطعضون فيضه جيض  أن يطعضن           

ه أمضضام احملكمضضة املختصضضة قيميضضًا بنظضضر  وفقضضًا لطلبضضا  الطضضاعن اوتاميضضة أمضضام جلنضضة   فيضض

 سضضوية و حضضي املنازعضضا  التأمينيضضة باعتبضضار أن القضضرار الصضضائر من ضضا كثابضضة حكضضم جيضضوز    

 ن يضضذ  إذ   يضضتم الطعضضن عليضضه خضض ا احجضضي املشضضار إليضضه أو الطعضضن عليضضه أمضضام احملكمضضة  

بنظضر  وفقضًا لطلبضا  اوصضوم اوتاميضة أمام ضا  و ال يقبضي مضن         االبتدائية املختصة قيميًا 

اوصوم أمام حمكمة الطعن  عديي طلبا  م يف قرار فصي يف خصضومة و ال قيضاس بضط    

جلنضضة  سضضوية وحضضي املنازعضضا  التأمينيضضة والللضضان احخضضرى الضض  ال   صضضي يف اوصضضومة أو  

ان أخضرى و ملضا كضان املشضرأ     ال    صي يف خصومة وحدئ املشرأ ج ة الطعن علي ا بلل

قد رسم طريقضًا للطعضن علض  قضرارا  جلنضة التسضوية وحضي املنازعضا  التأمينيضة فض  جيضوز            

حملكمة الطعن أن  قبي طلبا   اوز قيمة الطلبا  ال   در بشضأن ا القضرار املطعضون    
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فيه وإذ ساير احلكم املطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد  ائو   يح القضانون و  

 ن الطعن خليقًا بالرف .يكو

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي   -عل  ما يبط من احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق      –حيث إن الواقعا  

  2020لسضضضنة 64يف أن الطضضضاعن بصضضض ته وليضضضًا طبيعيضضضًا علضضض  ابنضضضه أقضضضام املنازعضضضة رقضضضم        

لض  احلكضم بنضدب    منازعا   أمط أبوظ" أمام جلنة  سوية وحي املنازعا  التأمينية بط

الطضض  الشضضرعي لبيضضان حالضضة ابنضضه و حتديضضد ان ضضابا  و العاهضضا  بضضه ونسضضبت ا و بالنتيلضضة 

ئرهضضم   عويضضضًا عضضن  10.000.000احلكضضم بضضإلزام املطعضضون ضضضدها أن  ضضإئا لضضه  مبلضض   

احضرار املائية و احئبية و املعنوية عل  سند من القضوا أن قائضد السضيارة رقضم .................     

وظ"  واملإمنة لدى املطعون ضدها  سب  يف إ ابة ابنه و أئين عن ذلضك جزائيضًا و ملضا    أب

كان ابنه أ ي  جراء احلائل بأضرار مائية و أئبية و معنوية كانضق املنازعضة، بتضاريم    

قضضرر  جلنضضة التضضأمط إلضضزام املطعضضون ضضضدها أن  ضضإئا للطضضاعن مبلضض           27/09/2020

عضضن الطضضاعن علضض  ذلضضك القضضرار بالضضدعوى رقضضم   ورفضض  مضضا زائ عضضن ذلضضك، ط 1.500.000

 ضضضضضارى كلضضضضض  أبضضضضضوظ" بطلضضضضض  احلكضضضضضم بتعديلضضضضضه  إىل مبلضضضضض        2020لسضضضضضنة  684

ئرهضضم ، نضضدب القاضضضي املشضضرو طبيبضضًا ةضضرعيًا و بعضضد أن أوئأ اوضضبري         10.650.000

 قرير  ئفعق املطعون ضدها بعدم قبوا الضدعوى لرفع ضا مضن غضري ذا  ض ة كضون جنضي        

 ضضرًا عنضضد قيضضد املنازعضضة التأمينيضضة وأن ضضا طعنضضق يف القضضرار املطعضضون   الطضضاعن   يكضضن قا

 ضضضارا أبضضضوظ" بطلضضض  احلكضضضم بإلغائضضضه و   2020لسضضضنة  2401عليضضضه بالضضضدعوى رقضضضم  

القضاء بعدم قبوا الشكوى لرفع ا من غري ذا  ض ة و بتعديلضه  عضي املبلض  احملكضوم      

عضضضديي القضضضرار ئرهضضضم، عضضضدا الطضضضاعن بصضضض ته طلبا ضضضه بطلضضض  احلكضضضم بت 830.000بضضضه 

ئرهضضضضم علضضضض  الن ضضضضو املضضضضبط  60.950.000املطعضضضضون فيضضضضه  عضضضضي املبلضضضض  احملكضضضضوم بضضضضه 

باملذكرة، حكمق احملكمة بعدم اختصا ض ا قيميضًا بنظضر الضدعوى وأمضر  بإحالت ضا       

إىل الدائرة اجلزئية املختصة بنظرها، اسضتأنف الطضاعن هضذا احلكضم باالسضتئناو رقضم       

قضضضضضضق حمكمضضضضضة  14/04/2021تضضضضضاريم  ضضضضضارا أبضضضضضوظ"، وب 2021لسضضضضضنة  526

االستئناو بتأييد احلكم املستأنف، طعن الطضاعن يف هضذا القضضاء بطريضم الضنق ، و      

أوئعضضق املطعضضون ضضضدها مضضذكرة التمسضضق في ضضا  رفضض  الطعضضن، إذ عضضرض الطعضضن علضض   

 هذ  احملكمة يف غرفة مشورة رأ  أنه جدير بالنظر ف دئ  جلسة لنظر  .  
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احلكم املطعون فيضه فال ضة القضانون و اوطضأ يف  طبيقضه      وحيث إن الطاعن ينعي عل  

إذ أقام قضاء  بتأييد احلكم املستأنف بعدم اختصا  احملكمة قيميًا بنظضر الضدعوى   

وإحالت ا إىل الضدائرة اجلزئيضة املختصضة رغضم أنضه عضدا طلبا ضه أمضام حمكمضة أوا ئرجضة           

 ضضضضضاوز  ئرهضضضضضم و سضضضضضدئ رئ ضضضضضا فتكضضضضضون قيمضضضضضة الضضضضضدعوى   60.000.000إىل مبلضضضضض  

مضضن ال ئ ضضة  23ئرهضضم و صضضتيف ب ضضا الضضدائرة الكليضضة وفقضضًا لضضنيف املضضائة   10.000.000

و  97التنظيميضضة لقضضانون انجضضراءا  املدنيضضة و أن  عضضديي الطلبضضا  مت وفقضضًا لضضنيف املضضائ ط   

من القانون سضالف الضذكر و إذ خضالف احلكضم املطعضون فيضه املضوائ سضال ة الضذكر           98

أمضضام حمكمضضة أوا ئرجضضة باعتبارهضضا حمكمضضة اسضضتئناو و ال   اسضضتنائًا أن الضضدعوى  نظضضر

 قبي أمام ا طلبا  جديدة باملخال ة للدسضتور و الضذا  بنض  حضم التقاضضي علض  ئرجضتط        

حدئ  ما القوانط واححكضام القضضائية )حمكمض  أوا ئرجضة و حمكمضة االسضتئناو(       

د سبم دضا  واعتة  حمكمة االستئناو أن ا حمكمة نق  رغم أن حمكمة النق  ق

ونظر  الدعاوى ال  رفعق طعنًا عل  قضرارا  اجلنضة ئون أن  شضري إىل رفضض ا ةضكً       

حبكضضم أن حمكمضضة االسضضتئناو هضضي الدرجضضة احخضضرية في ضضا وأن للمتقاضضضي  ضض حيا      

أكضضة أمضضام احملكمضضة االبتدائيضضة وبضضاحخيف الطلبضضا  التم يديضضة كطلبضضه بنضضدب طبيضض       

وئائرة الص ة و عليه  كون طلبا ه املقدمة لللنضة  ةرعي لعدم وجوئ  نسيم بط الللنة 

عل  سبيي التخمط ال اليقط وال  ال  ت قم إال بعد أن ندبق حمكمة أوا ئرجة طبيبًا 

ةرعيًا لتوقيع الكشف الط" عل  ابنه كما أن اعتبار احلكضم املطعضون فيضه أن جلنضة     

جة احوىل فضإن ذلضك يعتضة    ف  املنازعا  التأمينية ئرجة من ئرجا  التقاضي وأن ا الدر

قصورًا يف ف م ئور الللنة وال  ال  عدو كون ا طريقًا رئضه القضانون ال  سضمع الضدعوى     

إال بسلوكه كللنة التوفيم واملصاحلة وغريها من الللان املختصة ولضو كانضق الللنضة    

 ئرجة قضائية لكان الطعن علي ا أمام جلنة استئنافية منبثقة من ضا كمضا هضو احلضاا يف    

الللضضان انجياريضضة كمضضا أن طبيعت ضضا  ضضوحي بأن ضضا جلنضضة غضضري قضضضائية لعضضدم  قاضضضي ا أا   

رسضضوم قضضضائية علضض  الشضضكاوى الضض   نظرهضضا و ال  ن ضضذ أحكام ضضا ويضض   للم ضضاكم       

اويضار يف التصضديم علض  أحكام ضا مضن عدمضه ودضا السضلطة يف التن يضذ ممضا يعضين أن ضضا            

الضضدعاوى ضضضد ةضضركا  التضضأمط ممضضا يعيضض     جلنضضة إئاريضضة وطريقضضًا رئضضه القضضانون لرفضضع  

 احلكم ويستوج  نقضه.  

من قرار جملضس   23وحيث إن هذا النعي مرئوئ، ذلك أن النيف ال قرة احوىل من املائة 

بتعضضضضديي بعضضضض  أحكضضضضام قضضضضرار جملضضضضس الضضضضوزراء رقضضضضم  2020لسضضضضنة  33الضضضضوزراء رقضضضضم 
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 1992لسضضنة 11يف ةضضأن ال ئ ضضة التنظيميضضة للقضضانون االحتضضائا رقضضم       2018لسضضنة57

بضأن صضتيف الضدوائر اجلزئيضة املنصضو        -الواج  التطبيم  –بشأن انجراءا  املدنية 

مضضن القضضانون بضضاحلكم ابتضضدائيًا يف الضضدعاوى املدنيضضة    30علي ضضا يف البنضضد احوا مضضن املضضائة  

والتلاريضضة والعماليضضة الضض  ال  ضضاوز قيمت ضضا عشضضرة م يضضط ئرهضضم والضضدعاوى املتقابلضضة أيضضًا   

مضن   23من قضانون انجضراءا  املعضدا باملضائة      30ت ا، وكان النيف يف املائة  كانق قيم

صتيف الدوائر اجلزئية املشكلة من قضاض فضرئ    قرار جملس الوزراء املشار الي ا  بأن ""

باحلكم ابتدائيًا يف الضدعاوى املدنيضة والتلاريضة والعماليضة الض  ال  ضاوز قيمت ضا عشضرة         

ابلة أيًا كانق قيمت ا ... وصتيف الدوائر الكليضة املشضكلة   م يط ئرهم والدعاوى املتق

من ث ثة قضاة باحلكم يف مجيع الدعاوى املدنية والتلاريضة والعماليضة الض  ليسضق مضن      

من ذا  القضانون علض  أن""  قضدر     48اختصا  الدوائر اجلزئية"" وكان النيف يف املائة 

ر اجلزئية باحملكمضة االبتدائيضة صضتيف    قيمة الدعوى يوم رفع ا ... "" يدا عل  أن الدوائ

يف ال صضضي يف الضضدعاوى املدنيضضة والتلاريضضة والعماليضضة الضض  يطالضض  في ضضا املضضدعي كضضا ال          

يتلاوز قيمته عشرة م يط ئرهم كما صضتيف بكافضة الضدعاوى املتقابلضة الض  يقضدم ا       

ة بضاحلكم  املدع  عليه أيًا كانق قيمت ا وصتيف الدوائر الكلية باحملكمضة االبتدائيض  

يف مجيضضضع الضضضدعاوى املدنيضضضة والتلاريضضضة والعماليضضضة الضضض  ليسضضضق مضضضن اختصضضضا  الضضضدوائر    

بتعضضديي بعضض  أحكضضام    2018لسضضنة  3مضضن القضضانون رقضضم    110اجلزئيضضة ونصضضق املضضائة   

 -1يف ةضأن إنشضاء هيئضة التضأمط و نظضيم اعمالضه علض  أنضه          2007لسضنة 6القانون رقضم  

تضضأمط وفقضضًا للتشضضريعا  النافضضذة، وأحكضضام   علضض  ةضضركة التضضأمط معاجلضضة مطالبضضا  ال  

إ دار قرار بشأن أيضة مطالبضة  أمينيضة     –وثائم التأمط، وذلك با باأ انجراءا  ا  ية أ 

يف حالضضة رفضض  أا مطالبضضة  -وفقضضًا ملضضا ورئ بتعليمضضا  قواعضضد ممارسضضة امل نضضة و  ئاب ضضا ب 

 -ارهضضا كتابضضة ج أمينيضضة كليضضًا أو جزئيضضًا، يتوجضض  علضض  الشضضركة أن  ضضبط أسضضباب قر  

لصضضضاح  الشضضضأن يف حالضضضة نشضضضوء نضضضزاأ حضضضوا مطالبضضضة مضضضا، أن يتقضضضدم لل يئضضضة بشضضضكوى     

للمشضتكي يف حالضة    -مكتوبة، و دا بدورها أن  طل  أا إيضضاحا  مضن الشضركة ئ   

اع اضضضه علضض  انيضضضاحا  املقدمضضة مضضن الشضضركة، أن يطلضض  إحالضضة النضضزاأ إىل الللنضضة      

 شكي يف اديئة جلنضة   -2  نصق عل  أنه  مكرر وال 110املشكلة كوج  املائة 

أو أكثر صتيف بتسوية املنازعا  الناةئة عضن عقضوئ و أعمضاا وخضدما  التضأمط، و دضا       

  حية طل  أا مستند أو وثائم واالستعانة بأهي اوضةة أو ئضاأ الشض وئ و أا بضدائي     

 قبضضي الضضدعاوى ال  -3أخضضرى يتطلضض  االسضضتعانة ب ضضا لتسضضوية املنازعضضا  املعروضضضة علي ضضا  

امل  بة عل  املنازعا  الناةئة عن عقوئ و أعماا وخضدما  التضأمط، إذا    عضرض  لضك     
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ح ض اب   -4( مضن هضذ  املضائة    2املنازعا  عل  الللان املشكلة وفقًا ححكام البند )

الشأن الطعن عل  قرارا  الللان أمام احملكمة االبتدائية املختصضة خض ا ث ثضط يومضًا     

التضضالي لتبلضضيغ م بضضالقرار، وإال اعتضضة القضضرار قطعيضضًا واجضض  التن يضضذ، وعضضرو        مضضن اليضضوم 

القانون املذكور اديئة يف مائ ه احوىل بأن ا هيئة التأمط املنشأة كوج  أحكضام هضذا   

القانون و نصق املائة اوامسضة منضه علض  أنضه يلغض  كضي حكضم اضالف أو يتعضارض مضع           

املائة الرابعة من قرار جملس إئارة هيئة التضأمط  أحكام هذا القانون، وكان النيف يف 

يف ةضضأن نظضضام جلضضان  سضضوية و حضضي املنازعضضا  التأمينيضضة علضض  أنضضه     2019لسضضنة  33رقضضم 

صتيف الللان بتسوية و حضي املنازعضا  التأمينيضة لكافضة أنضواأ و فضروأ التضأمط الناةضئة         

ة أو املصضضل ة يف عضضن ةضضكاوى املضضإمن دضضم أو املسضضت يدين أو املتضضضررين أ ضض اب الصضض    

املنازعضضا  التأمينيضضة ضضضد الشضضركة فقضضك، وم مضضا كانضضق قيمت ضضا سضضواء مقضضدرة أو غضضري     

مضضضن القضضضرار سضضضالف   17،  16، 15، 12،  11مقضضضدرة  وكضضضان م ضضضائ نصضضضو  املضضضوائ  

الضضذكر أن الللنضضة صضضتيف بتسضضوية املنازعضضا  التأمينيضضة  ضضل ًا و إذا هضضق التسضضوية بضضط      

يضضتم إثبضضا  ذلضضك يف  ضضك  ضضلح بكافضضة الطضضرق و يصضضائق أطضراو املنازعضضة أمضضام الللنضضة،  

عليضضضه رئضضضيس و أعضضضضاء الللنضضضة وإذا    تو ضضضي الللنضضضة إىل  سضضضوية املنازعضضضا  التأمينيضضضة   

 ضضضل ًا، فعلي ضضضا مباةضضضرة إجضضضراءا  حضضضي املنازعضضضة و نظضضضر الللنضضضة يف املنازعضضضة حبضضضضور       

ث  ستطيع الللنضة  احطراو أو بغياب م يف حالة ك اية املستندا  والبيانا  املقدمة حبي

إ ضضدار قرارهضضا حبضضي املنازعضضة علضض  أسضضاس  لضضك املسضضتندا  والبيانضضا  وح ضض اب الشضضأن  

يومضًا مضن اليضوم     30الطعن عل  قرارا  الللان أمام احملكمة االبتدائية املختصة خض ا  

التضضالي لتبلضضيغ م بضضالقرار وإال اعتضضة القضضرار قطعيضضًا واجضض  التن يضضذ ويأخضضذ القضضرار حكضضم    

ن يذا وفقًا ححكام القوانط النافذة، ومن املقرر أنه مع قيام قانون خضا  ال  السند الت

يرجع إىل أحكام القانون العام إال فيما فا  القضانون اوضا  مضن اححكضام، والقضانون      

اوا  يقيد مطلم القانون العام طاملا قام التقييد نصًا أو ئاللة وأن إجضراءا  التقاضضي   

ذلك، وكان البط من احوراق أن الطضاعن قضد  قضدم باملنازعضة      من النظام العام. ملا كان

منازعا   أمط أبوظ" أمام جلنة  سوية وحي املنازعا  التأمينية   2020لسنة 64رقم 

بطل  احلكم بنضدب الطض  الشضرعي لبيضان حالضة ابنضه وحتديضد ان ضابا  والعاهضا  بضه           

 10.000.000ئا لضضه  مبلضض  ونسضضبت ا و بالنتيلضضة احلكضضم بضضإلزام املطعضضون ضضضدها أن  ضضإ 

قضضضق  27/09/2020ئرهضضم   عويضضضًا عضضن احضضضرار املائيضضة واحئبيضضة واملعنويضضة، بتضضاريم 

ورفض  مضا زائ    1.500.000جلنة التأمط بإلزام املطعون ضدها أن  إئا للطضاعن مبلض    

 ارى كلض     2020لسنة 684ذلك القرار بالدعوى رقم عن ذلك، طعن الطاعن عل  
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ئرهضضضم، ثضضضم عضضضدا الطضضضاعن   10.650.000حلكضضضم بتعديلضضضه إىل مبلضضض  أبضضضوظ" بطلضضض  ا

بص ته طلبا ه إىل طلض  احلكضم بتعضديي القضرار املطعضون فيضه  عضي املبلض  احملكضوم بضه           

ئرهضضم علضض  الن ضضو املضضبط باملضضذكرة املقدمضضة منضضه وإذ كضضان قضضرار اجلنضضة     60.950.000

 بنظضضر  وفقضضًا لطلبضضا   املطعضضون فيضضه جيضض  أن يطعضضن فيضضه أمضضام احملكمضضة املختصضضة قيميضضاً   

الطاعن اوتامية أمام جلنة  سضوية وحضي املنازعضا  التأمينيضة باعتبضار أن القضرار الصضائر        

من ا كثابة حكم جيوز  ن يذ  إذ   يتم الطعن عليه خ ا احجي املشار إليضه أو الطعضن   

تاميضة  عليه أمضام احملكمضة االبتدائيضة املختصضة قيميضًا بنظضر  وفقضًا لطلبضا  اوصضوم او         

أمام ضضا وال يقبضضي مضضن اوصضضوم أمضضام حمكمضضة الطعضضن  عضضديي طلبضضا  م يف قضضرار فصضضي يف   

خصضضومة وال قيضضاس بضضط جلنضضة  سضضوية وحضضي املنازعضضا  التأمينيضضة والللضضان احخضضرى الضض  ال  

  صي يف اوصومة أو ال    صي يف خصضومة وحضدئ املشضرأ ج ضة الطعضن علي ضا بللضان        

ريقضضًا للطعضضن علضض  قضضرارا  جلنضضة التسضضوية وحضضي       أخضضرى وملضضا كضضان املشضضرأ قضضد رسضضم ط     

املنازعا  التأمينية ف  جيوز حملكمة الطعن أن  قبي طلبا   اوز قيمة الطلبضا  الض    

 در بشأن ا القرار املطعون فيه وإذ ساير احلكم املطعون فيه هذا النظر فإنضه يكضون   

 قد  ائو   يح القانون ويكون الطعن خليقًا بالرف .
 

********** 
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 وعضوية املستشارين: ضياء الدين عبد ا يد، طارق فت ي يوسف.

(76) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  37)الطعن رقم 

 ( إثبا  " ع ء انثبا  ".  عوي . خطأ. ضرر. عمي. مسإولية.1

التعوي  عن إ ابة العمي بنس  حمدئة وفقا الحكام قانون العمضي.   حم العامي يف -

قيامضضه علضض  فكضضرة حتمضضي التبعضضة. مضضإئى ذلضضك ال يسضضتلزم للقضضضاء بضضذلك التعضضوي  وقضضوأ   

 خطأ من رب العمي. ك اية حصوا  الضرر للعامي أثناء  أئية عمله لديه.

يف قضانون املعضام      خضوأ املطالبة بالتعوي  للقواعد العامة للمسإولية التقصريية -

املدنية مت  كان ال عي الصائر نا ًا عن خطأ ذا ي لرب العمضي أو احضد  ابعيضه. وجضوب     

 ضضوافر أركضضان املسضضإولية مضضن خطضضأ وضضضرر وع قضضة سضضببية يف هضضذ  احلالضضة. عضض ء إثبضضا      

 اوطأ  نذا  عل  عا م املدع  املضرور.  
  

يوفر . نق  " أسباب الطعن بالنق . ( إثبا . خةة. ئفاأ " انخ ا حبم الدفاأ. ما 2

 ما يقبي من ا. عمي. 

التزام احملكمة ياجابة ئفاأ اوصم بندب خبري مت  كان وسيلته الوحيضدة نثبضا     -

 مدعا . 
  

( إثبا  " ع ء انثبا  " " اوةة ". خةة.  عوي . خطأ. ضرر. عمي. ئفاأ " انخض ا  3

 حبم الدفاأ. ما يوفر . مسإولية. 

الطاعن بتوافر اوطأ التقصضريا يف جانض   ضاح  العمضي املطعضون املطعضون        هسك -

ضضضدها لعضضدم  وفريهضضا لوسضضائي السضض مة والصضض ة املدنيضضة و قصضضريها يف  وعيضضة العمضضاا       

و زويدهم كا يك ي وقايت م من فاطر العمي واضرار امل نة واستنائ  يف حتقيضم ذلضك   

يلة ئفاعه الوحيدة. اعضراض احلكضم عضن    إىل اهي اوةة بطل  ندب خةة باعتبارها وس

حتقيم ئفاعه ذلك وعن طلبه ندب اوةة وقضاؤ  برف  ئعوا  بالتعوي  بقالة عزوو 

الطاعن عن إثبا  إخ ا املطعون ضدها او  قصريها. قصور يف التسبي  و إخ ا حبم 

 الدفاأ.  
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العمضضي املقضضرر يف قضضضاء هضضذ  احملكمضضة أن حضضم العامضضي يف التعضضوي  عضضن إ ضضابة        -1 

يقضوم علض  فكضرة حتُمضي التبعضة،       –وفقًا لقانون  نظيم ع قضا  العمضي    –بنس  ُم دئة 

أا ال يستلزم للقضاء به وقوأ خطأ من رب العمي اكت اءا حبصضوا الضضرر للعامضي أثنضاء     

 أئيضضة عملضضه، أمضضا إذا كانضضق إ ضضابة العامضضي  نا ضضة عضضن خطضضأ ذا ضضي لضضرب العمضضي أو أحضضد  

لبة املسإوا عن ال عي الضار بالتعوي  وفقًا لقواعد املسضإولية   ابعيه، فإنه حيم له مطا

التقصريية، وملا كان القضاء بالتعوي  عل  أساس املسإولية التقصريية ُيرجع فيضه إىل  

القواعضضد العامضضة الضضوارئة يف قضضانون املعضضام   املدنيضضة، وهضضي  سضضتلزم للقضضضاء بضضه  ضضوافر         

ببية بين مضا، وأن عض ء إثبضا  اوطضأ     أركان هذ  املسإولية من خطأ وضضرر وع قضة سض   

 يقع يف هذ  احلالة عل  عا م املدعي املضرور.

املقرر أنه إذا كان ئفاأ املدع  إذا كان بندب خبري هضو وسضيلته الوحيضدة نثبضا       -2

مضضدعا  ، فضض  جيضضوز للم كمضضة االعضضراض عضضن حتقيقضضه ب ضضذا السضضبيي ل مضضا يف ذلضضك مضضن       

 مصائرة حلقه يف هذا الشأن.

ن البط من مدونا  احلكم املطعون فيضه أن الطضاعن هسضك بتضوافر اوطضأ      إذ كا-3

التقصضضريا يف جانضض  املطعضضون ضضضدها لعضضدم  وفريهضضا لوسضضائي السضض مة والصضض ة امل نيضضة     

و قصريها يف  وعية العمضاا و زويضدهم كضا يك ضي وقضايت م مضن فضاطر العمضي وأضضرار          

دمه يف الل ضام قضد أئى استنشضاقه    امل نة باعتبضار أن غضاز احوكسضي اسضتلط الضذا يسضتخ      

مدة ث ثة عقوئ إىل حضدول الضورم الضذا أ ضاب رئتضه فضضً  عضن إ ضابته مضن جضراء ذلضك            

بالعموئ ال قرا وفقًا لبوراق الطبية ال  قدم ا وركن يف حتقيم ذلك إىل أهي اوضةة  

بأن طل   راحًة ندب خةة ث ثية فنية وطبية متخصصة، وإذ قضض  احلكضم املطعضون    

يه برف  االستئناو و أييد احلكم املستأنف الصائر برف  الضدعوى فقضد اسضتند يف    ف

قضضضائه إىل عضضزوو الطضضاعن عضضن إثبضضا  إخضض ا املطعضضون ضضضدها أو  قصضضريها يف  ضضوفري        

قواعضضد السضض مة ممضضا أئى لإل ضضابا  الضض  يضضدعي ا ، يف حضضط أن حتقيضضم الضضدفاأ  نضضف         

  الطضاعن ل مضا يقتضضيه مضن االنتقضاا      الذكر يستلزم االسضتعانة فيضه بأهضي اوضةة كطلض     

ملقضضر املطعضضون ضضضدها والوقضضوو علضض  مضضدى االلتضضزام بضضإجراءا  السضض مة امل نيضضة و ضضوفري        

املعدا  ال زمة للوقاية من أضرار امل نضة و ضواًل ل مضا إذا كضان هنضا  خطضأ  قصضرييًا يف        

يعضضة عمضضي هضضذا الشضضأن مضضن عدمضضه، وبيانضضًا لطبيعضضة الضضضرر وع قضضة السضضببية بينضضه وبضضط طب  

الطضضاعن ومضضاعزا  مضضن خطضضأ للمطعضضون ضضضدها ممضضا يسضضتلزم االسضضتعانة بالطضض  الشضضرعي      

للوقوو عل  مدى حدول  لك احمراض ومضدى  ضوافر خطضأ املطعضون ضضدها بشضأن ا مضن        
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عدمه، وإذ  ن   احلكم املطعون فيه اوطأ عن املطعضون ضضدها بقالضة إن الطضاعن قضد      

ا أورئ  كدونا ضه مضن عضدم اعض اض الطضاعن علض        فشي يف إثبا  مدعا ، واستنائًا إىل م

طبيعة عمله رغم أنه يعمي لضدى املطعضون ضضدها منضذ أكثضر مضن سضبعة وعشضرين عامضًا،          

كما أنه   يع ض عل  ما قاا به مضن نقضيف معضدا  السض مة وق ضدم ا ورئاء  ضا وعضدم        

ه بعضد علمضه   مطابقت ا ملعايري احمن والسض مة، فضض ع عضن أنضه ظضي مسضتمرًا يف أئاء عملض       

أا احلكضضم املطعضضون  -كرضضضه وحتضض  إن ضضاء خدمتضضه ئون اعضض اض أو ةضضكوى، فإنضضه   

يكضضون قضضد  ضضائر علضض  املطلضضوب باسضضتنتاج معيضض  ال يضضإئا بذا ضضه لن ضضي اوطضضأ      -فيضضه 

التقصريا امُلضدع  بضه وال يصضلح رئًا علض  طلض  الطضاعن بإثبا ضه  عضن طريضم أهضي اوضةة            

 التسبي  وانخ ا حبم الدفاأ مما يوج  نقضه.ومن ثم يكون قد ةابه القصور يف 

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صاضي   –وعل  مضا يضبط مضن احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق         –وحيث إن الوقائع 

مضدني جزئضي    2020لسضنة   111يف أن  الطاعن أقام عل   املطعون ضدها الدعوى رقم 

ئرهضم عضن    3500000يضضًا مائيضًا قضدر     العط بطل  احلكم بإلزام ا بأن  ضإئا لضه  عو  

ئرهضم عمضا    1500000، و  عويضًا أئبيضًا قضدر    إ ابة اجلسد والكس  ال ائق احملدئ

 1/1/2014% مضضن  ضضاريم  12أ ضضابه مضضن أضضضرار معنويضضة، مضضع ال ائضضدة القانونيضضة بواقضضع  

الت ضضم بالعمضضي لضضدى   1993حتضض   ضضاريم السضضدائ التضضام، وقضضاا بيانضضًا لضضدعوا  إنضضه يف عضضام     

ملطعضون ضضضدها ك نضة فضضين  ضضيانة حلضام معضضائن بالطريقضضة الك ربائيضة باسضضتخدام مضضائة     ا

احكسضضي اسضضتلط، وإذ    تخضضذ املطعضضون ضضضدها إجضضراءا  الصضض ة والسضض مة امل نيضضة        

وأخلق بالتزاما  ا احساسية و   قم بأخذ االحتياطا  الواجبضة قانونضًا  اهضه ممضا أئى     

 ال قضضرا  القطنيضضة بضضالعموئ ال قضضرا أقعضضد  عضضن     ن ضضابته بسضضرطان الرئضضة وبضضتغريا  يف   

حكمضضق احملكمضضة  26/10/2020فقضضد أقضضام الضضدعوى، وبتضضاريم   احلركضضة ومضضن ثضضم 

وبتضضاريم    2020لسضضنة  169بضضرف  الضضدعوى، اسضضتأنف الطضضاعن هضضذا احلكضضم  بضضرقم     

قضق احملكمة بضرف  االسضتئناو و أييضد احلكضم املسضتأنف، طعضن        23/12/2020

يف  -كم بطريم النق ، وإذ ُعِرض الطعضن علض  هضذ  احملكمضة     الطاعن يف هذا احل

 حدئ  جلسة لنظر .  -غرفة مشورة 

وحيضضث إن الطعضضن أقضضيم علضض  ث ثضضة أسضضباب حا ضضي مضضا ينعضض  ب ضضا الطضضاعن علضض  احلكضضم    

املطعون فيه القصور يف التسبي  وال سائ يف االستدالا وانخ ا حبم الضدفاأ وفال ضة   

ذلك يقوا إنه قدم أمام حمكمة املوضوأ مضا يثبضق أنضه مصضاب      الثابق باحوراق ويف بيان
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بسضضرطان الرئضضة  وبضضالعموئ ال قضضرا جضضراء عملضضه لضضدى املطعضضون ضضضدها، وهسضضك بتضضوافر      

اوطأ التقصريا يف جانب ضا لعضدم  وفريهضا وسضائي السض مة والصض ة امل نيضة و قصضريها         

ي وأضرار امل نضة باعتبضار   يف  وعية العماا و زويدهم كا يك ي وقايت م من فاطر العم

أن غاز احوكسي استلط الذا يستخدمه يف الل ام قد أئى استنشاقه مدة ث ثضة عقضوئ   

إىل حدول الورم الذا أ ضاب رئتضه، وملضا كضان ثبضو  اوطضأ يف جانض  املطعضون ضضدها          

علضض  هضضذا الن ضضو حيتضضاج إىل رأا فضضين فقضضد طلضض  مضضن حمكمضضة املوضضضوأ بضضدرجتي ا نضضدب  

اوضةة املتخصصضة نثبا ضه، إال أن ضا ال تضق عضن هضذا الطلض  وذهبضق يف           جلنة ث ثيضة مضن  

قضضضائ ا بضضرف  ئعضضوا  إىل أنضضه يعمضضي ك نتضضه لضضدى املطعضضون ضضضدها منضضذ فضض ة طويلضضة و   

يعضض ض، كمضضا أنضضه اسضضتمر يف العمضضي بعضضد  وقيضضع الكشضضف الطضض" عليضضه وعلمضضه حبالتضضه    

مضضي، وإذ كضضان هضضذا  الصضض ية، كمضضا أن مرضضضه ممضضا  كضضن حدوثضضه خضضارج ع قضضة الع    

االسضضضتدالا ظضضضين وفاسضضضد، وال يضضضإئا بذا ضضضه إىل ن ضضضي اوطضضضأ التقصضضضريا عضضضن املطعضضضون    

ضضضدها، وال ُيضضةر رفضض  طلبضضه بنضضدب جلنضضة ث ثيضضة مضضن اوضضةة ال نيضضة املتخصصضضة نثبا ضضه   

باعتبار  أنه الوسيلة الوحيضدة لديضه يف انثبضا  فضإن احلكضم املطعضون فيضه يكضون معيبضًا          

 .كا يستوج  نقضه

أن وحيضث إن هضذا النعضي يف حملضه ، ذلضك أنضضه ملضا كضان املقضرر يف قضضاء هضذ  احملكمضضة           

وفقضًا لقضانون  نظضيم ع قضا       –حم العامي يف التعوي  عن إ ابة العمي بنسض  ُم ضدئة   

يقضوم علض  فكضرة حتُمضي التبعضة، أا ال يسضتلزم للقضضاء بضه وقضوأ خطضأ مضن رب             –العمي 

مضي أثنضاء  أئيضة عملضه، أمضا إذا كانضق إ ضابة العامضي         العمي اكت اءا حبصوا الضرر للعا

نا ة عن خطأ ذا ي لرب العمي أو أحد  ابعيه، فإنه حيم له مطالبة املسإوا عن ال عضي  

الضار بالتعوي  وفقًا لقواعد املسإولية التقصريية، وملضا كضان القضضاء بضالتعوي  علض       

ة الضوارئة يف قضانون املعضام      أساس املسضإولية التقصضريية ُيرجضع فيضه إىل القواعضد العامض      

املدنية، وهي  ستلزم للقضاء به  وافر أركضان هضذ  املسضإولية مضن خطضأ وضضرر وع قضة        

ع ء إثبا  اوطأ يقع يف هضذ  احلالضة علض  عضا م املضدعي املضضرور،       ، وأن سببية بين ما

إال أنضضه إذا كضضان ئفاعضضه بنضضدب خضضبري هضضو وسضضيلته الوحيضضدة نثبضضا  مضضدعا ، فضض  جيضضوز         

م كمة االعراض عن حتقيقضه ب ضذا السضبيي ل مضا يف ذلضك مضن مصضائرة حلقضه يف هضذا          لل

الشضضأن ، ملضضا كضضان ذلضضك ، وكضضان الضضبط مضضن مضضدونا  احلكضضم املطعضضون فيضضه أن الطضضاعن  

بتضضضوافر اوطضضضأ التقصضضضريا يف جانضضض  املطعضضضون ضضضضدها لعضضضدم  وفريهضضضا لوسضضضائي   هسضضضك 

و زويضدهم كضا يك ضي وقضايت م مضن       الس مة والص ة امل نية و قصريها يف  وعية العماا
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فضضاطر العمضضي وأضضضرار امل نضضة باعتبضضار أن غضضاز احوكسضضي اسضضتلط الضضذا يسضضتخدمه يف       

الل ام قد أئى استنشاقه مدة ث ثة عقوئ إىل حدول الورم الذا أ اب رئته فضضً  عضن   

، وركضضن يف إ ضضابته مضضن جضضراء ذلضضك بضضالعموئ ال قضضرا وفقضضًا لضضبوراق الطبيضضة الضض  قضضدم ا

قيم ذلك إىل أهي اوةة بأن طل   راحًة ندب خةة ث ثية فنية وطبيضة متخصصضة،   حت

وإذ قضضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه بضضرف  االسضضتئناو و أييضضد احلكضضم املسضضتأنف الصضضائر  

بضضرف  الضضدعوى فقضضد اسضضتند يف قضضضائه إىل عضضزوو الطضضاعن عضضن إثبضضا  إخضض ا املطعضضون   

أئى لإل ابا  الض  يضدعي ا، يف حضط    ضدها أو  قصريها يف  وفري قواعد الس مة مما 

أن حتقيم الدفاأ  نف الذكر يستلزم االستعانة فيه بأهضي اوضةة كطلض  الطضاعن ل مضا      

يقتضضضضيه مضضضن االنتقضضضاا ملقضضضر املطعضضضون ضضضضدها والوقضضضوو علضضض  مضضضدى االلتضضضزام بضضضإجراءا    

ذا كضان  الس مة امل نيضة و ضوفري املعضدا  ال زمضة للوقايضة مضن أضضرار امل نضة و ضواًل ل مضا إ          

هنا  خطأ  قصرييًا يف هضذا الشضأن مضن عدمضه، وبيانضًا لطبيعضة الضضرر وع قضة السضببية          

بينه وبط طبيعة عمي الطاعن وماعزا  من خطأ للمطعون ضدها مما يسضتلزم االسضتعانة   

بالطضض  الشضضرعي للوقضضوو علضض  مضضدى حضضدول  لضضك احمضضراض ومضضدى  ضضوافر خطضضأ املطعضضون 

احلكضم املطعضون فيضه اوطضأ عضن املطعضون ضضدها         ضدها بشأن ا مضن عدمضه، وإذ  ن ض    

بقالضة إن الطضاعن قضد فشضي يف إثبضا  مضدعا ، واسضتنائًا إىل مضا أورئ  كدونا ضه مضن عضضدم           

اع اض الطاعن عل  طبيعة عمله رغضم أنضه يعمضي لضدى املطعضون ضضدها منضذ أكثضر مضن          

 مة سبعة وعشرين عامًا، كما أنضه   يعض ض علض  مضا قضاا بضه مضن نقضيف معضدا  السض          

وق دم ا ورئاء  ا وعدم مطابقت ا ملعايري احمن والس مة، فض ع عن أنه ظي مسضتمرًا يف  

أا  -أئاء عمله بعد علمه كرضه وحت  إن اء خدمته ئون اعض اض أو ةضكوى، فإنضه    

يكون قد  ائر عل  املطلوب باستنتاج معيض  ال يضإئا بذا ضه      -احلكم املطعون فيه 

دع  بضه وال يصضلح رئًا علض  طلض  الطضاعن بإثبا ضه  عضن طريضم         لن ي اوطأ التقصريا امُلض 

أهي اوضةة ومضن ثضم يكضون قضد ةضابه القصضور يف التسضبي  وانخض ا حبضم الضدفاأ ممضا             

 يوج  نقضه.

حبالته الراهنضة غضري  ضاا لل صضي فيضه ممضا        2020لسنة  169وحيث إن االستئناو رقم  

كطلض  املسضتأنف و ضواًل لوجضه احلضم يف       رى معه احملكمة ندب جلنة ث ثية من اوةاء 

 الدعوى وذلك عل  حنو ما سريئ باملنطوق.
 

 

********** 
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 ) ارا( 28/6/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد زكي مخيس 

 وعضوية املستشارين: إمام عبد الظاهر حسانط، ئ. عدالن احلاج حمموئ.

(77) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  614)الطعن رقم 

( أهليضضضة. حتكضضضيم. ئعضضضوى " الصضضض ة يف الضضضدعوى ".  ئفضضضوأ " الضضضدفع بانت ضضضاء الصضضض ة.    1

 ةركا . عقد. 

وروئ اسم ةركة معينة يف  در أو مقدمة عقد معضط و وقيضع ةضخيف أخضر يف ذيضي       -

العقضد قرينضضة علض  أن مضضن وقعضضة إ ضا وقعضضة باسضم وحلسضضاب الشضضركة بصضرو النظضضر عضضن      

 إو إضافت ا إلي ا. اق ان ائه بائ ا 

  

( أهليضضضة. حتكضضضيم. ئعضضضوى " الصضضض ة يف الضضضدعوى ". ئفضضضوأ " الضضضدفع بانت ضضضاء الصضضض ة.     2

ةركا . عقد. بط ن " ئعوى بط ن حكم الت كيم " " الدفع بعدم قبضوا الضدعوى   

 ل   اق عل  الت كيم ". 

 اةتماا مقدمة العقد املتضمن ةريف الت كيم عل  اسضم الشضركة و ذييلضه بتوقيضع     -

غضضري مقضضروء. اعتبضضار  ضضاح  هضضذا التوقيضضع هضضو مضضن  لضضك أهليضضة التصضضرو يف احلضضم حمضضي   

الت كضيم. حضم املتعاقضد يف التمسضك بصض ة اال  ضاق علض  الت كضيم الضذا  ضضمنه هضضذا           

العقضضضد. عضضضدم جضضضواز اعضضض اض الشضضضركة علضضض  ذلضضضك بضضضدعوى عضضضدم أهليضضضة اال  ضضضاق علضضض      

 الت كيم فيمن وقعه نيابة عن ا. علة ذلك. مثاا.

  

املقرر أنه إذا ورئ اسم ةركة معينة يف  در أو مقدمضة عقضد معضط ووقضع ةضخيف       -1

  خر يف ذيي أو أس ي العقد، فإن ذلك يصبح قرينة قانونية عل  أن مضن وقعضه إ ضا وقعضة    

 باسم وحلساب الشركة بصرو النظر عن اق ان ائه بائ ا أو إضافته إلي ا.

ملتضمن ةريف الت كضيم اسضم الشضركة وذيضي     أنه إذا ورئ يف مقدمة العقد ااملقرر  -2

العقد بتوقيع غري مقروء فإن  اح  هذا التوقيع يكضون هضو مضن  لضك أهليضة التصضرو       

يف احلضضم حمضضي الت كضضيم ويكضضون للمتعاقضضد مضضع الشضضركة احلضضم يف التمسضضك بصضض ة         

اال  ضضاق علضض  الت كضضيم الضضذا  ضضضمنه العقضضد املضضةم بضضط الطضضرفط وال جيضضوز للشضضركة         
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  ذلك بضدعوى عضدم أهليضة اال  ضاق علض  الت كضيم فضيمن وقعضه نيابضة عن ضا           االع اض عل

مضن قضانون املعضام       70وذلك ملا هضو مقضرر أن القاعضدة العامضة الض  نصضق علي ضا املضائة         

املدنية من أن من سع  يف نق  مضا مت مضن ج تضه فسضعيه مضرئوئ عليضه والض  هضي  طبيضم          

واجتماعيضة حملاربضة مثضي هضذ  التصضرفا        لب ي العام الذا يقوم علض  اعتبضارا  خلقيضة   

وعدم االحنراو عن جائة حسن النيضة الواجض   وافرهضا يف كافضة االعمضاا والتصضرفا        

مضن قضانون انجضراءا      2 /14واالجراءا ، كما وأنه ال جيوز وفم مضا  قضضي بضه املضائة     

 سضب  فيضه،   املدنية ضضضض التمسك بالبط ن الذا ال يتعلم بالنظضام العضام مضن اوصضم الضذا      

وذلك سواء  سب  فيه عمدًا أو اهمااًل أو كان من  سب  فيه هو الشخيف ن سه أو مضن  

يعمي حلسضابه، كضا الزمضه أنضه ال جيضوز لطضرو يف الت كضيم أن يتمسضك بضبط ن ةضريف           

الت كضضضيم لعيضضضوب  تعلضضضم با  ضضضاق الت كضضضيم نا ضضضة عضضضن أفعالضضضه هضضضو، ومضضضن املقضضضرر أن       

علض  الت كضيم مضن عدمضه هضو مضن سضلطة حمكمضة          استخ   احهلية ال زمة ل   ضاق 

املوضضضوأ طاملضضا كضضان استخ  ضض ا سضضائغًا لضضه مضضا يسضضاند  يف احوراق، وكضضان حملكمضضة     

املوضوأ السلطة التامة يف   سري  ضي  العقضوئ والشضرويف املختلضف علي ضا كضا  ضرا  أوفض          

 كقصضضوئ املتعاقضضدين ويف اسضضتخ   مضضا  كضضن استخ  ضضه من ضضا وال رقابضضة حملكمضضة     

النق  علي ضا يف ذلضك متض  كانضق عبضارة العقضد   يضد املعنض  الضذا حصضله احلكضم. ملضا             

كضضان ذلضضك وكضضان الضضبط مضضن عقضضوئ املقاولضضة مضضن البضضاطن املةمضضة بضضط املطعضضون ضضضدها          

والطاعنة أنه قد ورئ في ا اسم الشضركة الطاعنضة خاليضا مضن بيضان وحتديضد اسضم ممثلض ا         

ا خبضامت الشضركة وهضو مضا    نكضر  الطاعنضة،       ومت م رهض العقضوئ   وقد مت التوقيع بضذيي 

من ضا والض  مت    34/1وكان من ضمن ةرويف عقوئ املقاولة حمضي النضزاأ مضا ورئ باملضائة     

اال  ضضاق في ضضا علضض  الللضضوء للت كضضيم يف حالضضة نشضضوء خضض و بين مضضا، وكضضان الضضبط مضضن      

ا بتلضضك قضضد مت اال  ضضاق بين مضض   أنضضه ضض ي ة الضضدعوى االبتدائيضضة اقضضرار الشضضركة الطاعنضضة    

العقوئ عل  الللوء اىل الت كيم حجي حي مجيع املنازعا  املتعلقضة بتلضك العقضوئ كضا ال     

جيوز للطاعنة التمسك بضبط ن ةضريف الت كضيم لصضدور  مضن ةضخيف غضري م ضوض مضن          

الشضضركة الطاعنضضة باال  ضضاق علضض  الت كضضيم اخضضذا بإقرارهضضا انضضه مت اال  ضضاق بضضط طضضريف      

التزم  احلكم املستأضنف املإيد باحلكم املطعضون  اوصومة عل  ةريف الت كيم، وإذ 

فيه هذا النظر فإنه يكون قد  ضائو  ض يح القضانون ويضض   الطعضن علض  غضري سضند         

 من القانون خليقًا بالرف .
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 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

وحيث إن الواقعا  ضضضض عل  ما يبط من احلكم املطعون فيه وسضائر احوراق ضضضضضضضضض  ت صضي    

جزئضي ابضوظ" بطلض       ضارا  2020لسضنة  2723اقامضق الضدعوى رقضم     الطاعنضة  يف أن 

احلكم بضبط ن ةضريف الت كضيم و قريضر اختصضا  حمضاكم أبضوظ" والضزام املطعضون          

مضضن  %12ئرهضضم وال ائضضدة القانونيضضة بواقضضع  2.261.266.30ضضضدها بضضأن  ضضإئا دضضا مبلضض  

القضوا أنضه كوجض  ا  اقيضا        اريم املطالبة القضائية وحت  السدائ التام، عل  سند من

مقاولة مضن البضاطن قامضق بتن يضذ كامضي احعمضاا لصضاا املطعضون ضضدها ومت  سضليم ا           

املشضضروأ بالكامضضي و ر ضضد دضضا يف ذمت ضضا مبلضض   املطالبضضة، وكضضان قضضد مت اال  ضضاق بين مضضا   

 بالعقوئ عل  الللوء اىل الت كيم حجي حي مجيع املنازعا  و بط دا ان  لك العقضوئ مت 

 وقيع ضضا مضضن قبضضي ةضضخيف ال  لضضك أهليضضة التصضضرو يف احلضضم حمضضي النضضزاأ وليسضضق لضضه           

 ضض حية اال  ضضاق علضض  الت كضضيم و هضضو مضضدير املبيعضضا  لضضدي ا يضضدع /................. ومضضدير   

ال ضضرأ/................... احمضضر الضضذا ي  ضض  عليضضه  بطضض ن ةضضريف الت كضضيم، ئفعضضق املطعضضون  

وئ ةضضريف الت كضضيم. حكمضضق احملكمضضة بعضضدم قبضضوا   ضضضدها بعضضدم قبضضوا الضضدعوى لوجضض  

الضضدعوى لوجضضوئ اال  ضضاق علضض  الت كضضيم، اسضضتأن ق الطاعنضضة هضضذا احلكضضم باالسضضتئناو  

قضضضق احملكمضضة   3/2021/ 24 ضضارا أبضضو ظضض"، وبتضضاريم    2021لسضضنة  348رقضضم 

بتأييد احلكم املستأنف، طعنق الطاعنة عل  هذا القضاء بطريم الضنق ، وإذ عضرض   

هضضذ  احملكمضضة يف غرفضضة مشضضورة، رأ  بأنضضه جضضدير بضضالنظر ف ضضدئ  جلسضضة  الطعضضن علضض  

 .  ر لنظ

وحيضضث إن الطاعنضضة  نعضض  بسضضب" الطعضضن علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه فال ضضة القضضانون         

واوطضضأ يف  طبيقضضه والقصضضور يف التسضضبي ، إذ أقضضام قضضضاء  بتأييضضد احلكضضم املسضضتأنف     

أن الشضخيف الضذا وقضع علض      ، بضالرغم مضن   بعدم قبضوا الضدعوى لوجضوئ ةضريف الت كضيم     

العقضضد سضضند الضضدعوى ال  لضضك الصضض حية ال زمضضة ل   ضضاق علضض  الت كضضيم، وبضضالرجوأ      

للمشضضضروأ املسضضضم  " مدرسضضضة ........................ " فقضضضد قضضضام بضضضالتوقيع نيابضضضة عضضضن الشضضضركة    

 الطاعنضضة السضضيد/...................... بتوقيضضع مقضضروء السضضم الشضضخيف الضضذا وقضضع علضض  العقضضد         

بالوكالة اوا ة املمنوحة له من السيد/ .................. املدير املعط والض   تضضمن احلضم    

يف اال  اق عل  الت كيم، ويف عقوئ املقاولة من الباطن عن املشاريع احخضرى فقضد قضام    

بضضضالتوقيع علضضض  العقضضضد بالنيابضضضة عضضضن الطاعنضضضة السضضضيد/ ................ بتوقيضضضع مقضضضروء السضضضم     

لذا وقع عل  العقد بالوكالضة اوا ضة املمنوحضة لضه مضن السضيد/....................       الشخيف ا
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املدير املعط وال     تضمن احلم يف اال  اق عل  الت كيم، احمر الضذا ي  ض  عليضه    

 2018( لسضضنة 6مضضن القضضانون االحتضضائا رقضضم )  4بطضض ن ةضضريف الت كضضيم وفقضضا للمضضائة   

 ملطعون فيه ويستوج  نقضه.بشان الت كيم، مما يعي  احلكم ا

املقضرر أنضه إذا ورئ اسضم ةضركة معينضة      ه مضن  وحيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلضك أنض  

يف  ضضدر أو مقدمضضة عقضضد معضضط ووقضضع ةضضخيف  خضضر يف ذيضضي أو أسضض ي العقضضد، فضضإن ذلضضك      

باسم وحلساب الشركة بصضرو النظضر    يصبح قرينة قانونية عل  أن من وقعه إ ا وقعة

ه بائ ضضا أو إضضضافته إلي ضضا، وم ضضائ ذلضضك أنضضه إذا ورئ يف مقدمضضة العقضضد     عضضن اقضض ان ائضض 

املتضضضمن ةضضريف الت كضضيم اسضضم الشضضركة وذيضضي العقضضد بتوقيضضع غضضري مقضضروء فضضإن  ضضاح  

هضضذا التوقيضضع يكضضون هضضو مضضن  لضضك أهليضضة التصضضرو يف احلضضم حمضضي الت كضضيم ويكضضون    

الضذا  ضضضمنه   للمتعاقضد مضع الشضركة احلضم يف التمسضك بصضض ة اال  ضاق علض  الت كضيم        

العقضد املضةم بضضط الطضرفط وال جيضضوز للشضركة االعض اض علضض  ذلضك بضضدعوى عضدم أهليضضة        

اال  اق عل  الت كيم فيمن وقعه نيابة عن ا وذلك ملا هو مقضرر أن القاعضدة العامضة الض      

من قضانون املعضام   املدنيضة مضن أن مضن سضع  يف نقض  مضا مت مضن           70نصق علي ا املائة 

ئوئ عليضضه والضض  هضضي  طبيضضم لب ضضي العضضام الضضذا يقضضوم علضض  اعتبضضارا     ج تضضه فسضضعيه مضضر 

خلقية واجتماعيضة حملاربضة مثضي هضذ  التصضرفا  وعضدم االحنضراو عضن جضائة حسضن النيضة            

الواج   وافرها يف كافة االعمضاا والتصضرفا  واالجضراءا ، كمضا وأنضه ال جيضوز وفضم        

ضضضضض التمسضك بضالبط ن الضذا ال      مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة     2 /14ما  قضضي بضه املضائة    

يتعلضضم بالنظضضام العضضام مضضن اوصضضم الضضذا  سضضب  فيضضه، وذلضضك سضضواء  سضضب  فيضضه عمضضدًا أو       

اهمااًل أو كان من  سب  فيه هو الشخيف ن سه أو من يعمي حلسابه، كا الزمه أنضه ال  

جيضضوز لطضضرو يف الت كضضيم أن يتمسضضك بضضبط ن ةضضريف الت كضضيم لعيضضوب  تعلضضم با  ضضاق    

ا ة عن أفعاله هو، ومن املقرر أن استخ   احهلية ال زمة ل   ضاق علض    الت كيم ن

الت كيم من عدمه هو من سلطة حمكمة املوضوأ طاملا كان استخ  ض ا سضائغًا لضه    

ما يساند  يف احوراق،  وكان حملكمة املوضوأ السلطة  التامة يف   سري  ضي  العقضوئ   

قصضوئ املتعاقضدين ويف اسضتخ   مضا  كضن      والشرويف املختلف علي ا كا  را  أوفض  ك 

استخ  ضضه من ضضا وال رقابضضة حملكمضضة الضضنق  علي ضضا يف ذلضضك متضض  كانضضق عبضضارة العقضضد    

  يضضد املعنضض  الضضذا حصضضله احلكضضم. ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان الضضبط مضضن عقضضوئ املقاولضضة مضضن   

الباطن املةمضة بضط املطعضون ضضدها والطاعنضة أنضه قضد ورئ في ضا اسضم الشضركة الطاعنضة            

ومت م رهضضا خبضضامت  العقضضوئ  اليضضا مضضن بيضضان وحتديضضد اسضضم ممثلضض ا وقضضد مت التوقيضضع بضضذيي    خ
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الشضضركة وهضضو مضضا    نكضضر  الطاعنضضة، وكضضان مضضن ضضضمن ةضضرويف عقضضوئ املقاولضضة حمضضي   

من ا وال  مت اال  اق في ضا علض  الللضوء للت كضيم يف حالضة       34/1النزاأ  ما ورئ باملائة 

 ي ة  الضضدعوى االبتدائيضضة اقضضرار الشضضركة   نشضضوء خضض و بين مضضا، وكضضان الضضبط مضضن  ضض    

قضضد مت اال  ضضاق بين مضضا بتلضضك العقضضوئ علضض  الللضضوء اىل الت كضضيم حجضضي حضضي     أنضضهالطاعنضضة 

مجيضضع املنازعضضا  املتعلقضضة بتلضضك العقضضوئ كضضا ال جيضضوز للطاعنضضة التمسضضك بضضبط ن ةضضريف         

الت كضضضيم لصضضضدور  مضضضن ةضضضخيف غضضضري م ضضضوض مضضضن الشضضضركة الطاعنضضضة باال  ضضضاق علضضض    

اخذا بإقرارها انه مت اال  اق بط طريف اوصومة عل  ةريف الت كيم، وإذ  الت كيم

التضضزم احلكضضم املستأضضضنف املإيضضد بضضاحلكم املطعضضون فيضضه هضضذا النظضضر فإنضضه يكضضون قضضد         

  ائو   يح القانون ويض   الطعن عل  غري سند من القانون خليقًا بالرف .

 

********** 



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
630 

 )إجيارا ( 29/6/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –د املستشار/ حممد عبدالس م العيائا برئاسة السي

 وعضوية املستشارين: ضياء الدين عبد ا يد، طارق فت ي يوسف.

(78) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  5)الطعن رقم 

( إجيار. ضرائ . التزام " مصائر االلتزام. القانون ". جلنة ف  املنازعضا  االجياريضة.   1

". نق  أسضباب الطعضن بضالنق . مضا يقبضي من ضا " نظضر         حكم "  سبيبه .  سبي  معي 

 الطعن واحلكم فيه والتصدا للموضوأ ".

التضضزام املسضضتأجر للعقضضار بو ضض ه املنت ضضع بضضه بضضأئاء ضضضريبة القيمضضة املضضضافة املنصضضو     -

 . أساس ذلك وعلته.   2017لسنة  8علي ا باملرسوم بقانون احتائا رقم 

بضالزام املطعضون ضضد  املسضتأجر للعضط بضأئاء       قضاء احلكم بضرف  ئعضوى الطاعنضه     - 

ضريبة القيمة املضافة بقالةعضدم وجضوئ مصضدر اللزامضه ب ضا . فال ضة للقضانون وخطضأ يف         

  طبيقه.  

  

( إجيار. ضرائ . التزام " مصائر االلتزام . القانون ". جلنة ف  املنازعا  االجيارية. 2

النق . مضا يقبضي من ضا " نظضر     حكم "  سبيبه.  سبي  معيض  ". نقض  أسضباب الطعضن بض     

 الطعن واحلكم فيه والتصدا للموضوأ ".

وجضضوب أن  تصضضدى جلنضضة طعضضون الضضنق  علضض  االحكضضام الصضضائرة مضضن جلضضان فضض           -

املنازعا  االجيارية لل صي يف املوضوأ مت  كانق قد انت ضق إىل نقض  احلكضم. املضائة     

 . مثاا.  2018لسنة  25من قرار ئو رئيس ئائرة القضاء  12

  

 2017لسضضضنة  8املقضضرر وفقضضًا لضضنيف املضضائة احوىل مضضضن املرسضضوم بقضضانون احتضضائى رقضضم          -1

واملعمضضضضضوا بضضضضضه مضضضضضن   30/8/2017واملنشضضضضضور بتضضضضضاريم   23/8/2017الصضضضضضائر بتضضضضضاريم  

يف  طبيضضم أحكضضام هضضذا املرسضضوم بقضضانون، يقصضضد بالكلمضضا  والعبضضارا  أن " 1/1/2018

 ......:  يقضضض  سضضضياق الضضضنيف بغضضضري ذلضضضك التاليضضضة املعضضضاني املوضضضض ة قضضضرين كضضضي من ضضضا، مضضضا   

ضريبة القيمة املضافة: ضريبة   رض عل  استريائ و وريضد السضلع واوضدما  يف كضي      -

مرحلة من مراحضي اننتضاج والتوزيضع و شضمي التوريضد االعتبضارا..... اواضضع للضضريبة: كضي          
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 .ةضضضخيف مسضضضلي أو ملضضضزم بالتسضضضليي لغايضضضا  الضضضضريبة كوجضضض  هضضضذا املرسضضضوم بقضضضانون        

افع الضريبة: أا ةخيف ملزم بدفع الضريبة يف الدولة كوج  هذا املرسوم بقانون سضواء  ئ

التسضضليي الضضضري":  إجضضراء يقضضوم كوجبضضه    .كضضان خاضضضعا للضضضريبة أو مسضضت لكا ن ائيضضا  

 اواضضضضضضضع للضضضضضضضريبة أو ممثلضضضضضضه القضضضضضضانوني بالتسضضضضضضليي لغايضضضضضضا  الضضضضضضضريبة يف اديئضضضضضضة.      

بإ ضدار  لكضي ةضخيف يضتم  سضليله لغايضا        رقم  سليي ضري": رقضم خضا   قضوم اديئضة     

 :الضضضضضضضريبة " والضضضضضضنيف فضضضضضض  املضضضضضضائة الثانيضضضضضضة منضضضضضضه علضضضضضض  أن "   ضضضضضضرض الضضضضضضضريبة علضضضضضض    

" والنيف ف  .كي  وريد خاضع للضريبة و وريد اعتبارا يقوم به اواضع للضريبة.. -1 

 املائة الثالثة عل  أن " مع مراعاة أحكام الباب السائس من هذا املرسضوم بقضانون،   ضرض   

( مضن  2عل  أا  وريد أو استريائ وفقضا ححكضام املضائة )    %5الضريبة بنسبة أساسية قدرها 

هضضذا املرسضضوم بقضضانون وذلضضك علضض  قيمضضة التوريضضد أو االسضضتريائ احملضضدئة وفقضضا ححكضضام هضضذا    

" واملائة الرابعة عل  أن "  كون املسإولية عن الضريبة امل روضة وفقضا ملضا    .املرسوم بقانون

( مضن املضائة   1واضع للضريبة الذا يقوم بأا  وريد منصو  عليضه يف البنضد )  ا -1 :يأ ي

م ائ  أن املشرأ فرض الضضريبة علض  كضي  وريضد خاضضع       .".( من هذا املرسوم بقانون ..2)

دا و أوج  عل  كي ةخيف مسضلي خاضضع للضضريبة لديضه رقضم  سضليي ضضري" أن يقضوم         

بشضأن اجيضار    2006لسنة  20من القانون رقم  15% ، وأن املائة  5بتوريد الضريبة بنسبة 

احمضضاكن و نظضضيم الع قضضة انجياريضضة بضضط املضضإجرين و املسضضتأجرين فضض  إمضضارة أبضضو ظبضض  قضضد   

جر  بأن " يلتزم املستأجر بسدائ قيمة اسضت    املضاء والك ربضاء وادضا ف للعضط املضإجرة       

خرى يلتزم بدفع ا قانونًا، يكون قد أحلق ا بالعط املإجرة ،وأى رسوم أوقيمة أى أضرار 

 سلمه العط املإجرة ، وحت   اريم إعائة  سليم ا إىل املإجر .." ملضا   وذلك اعتبارًا من  اريم

كضضان ذلضضك وكضضان الضضبط مضضن ةضض ائة التسضضليي الصضضائرة عضضن اديئضضة االحتائيضضة للضضضرائ          

قم املقدمضضضضة بضضضضاحوراق أن الطاعنضضضضة مسضضضضللة لضضضضدى اديئضضضضة لضضضضضريبة القيمضضضضة املضضضضضافة بضضضضر       

ومضضضضن ثضضضضم فإن ضضضضا  كضضضضون ملزمضضضضة بتوريضضضضد الضضضضضريبة  1/1/2018......................... بتضضضضاريم 

املذكورة عن  ضأجري عضط التضداع  للمطعضون ضضد  ويكضون احخضري ملزمضًا بأئائ ضا بو ض ه           

املستأجر املنت ع بالوحضدة وإذ كضان الثابضق بضاحوراق أنضه قضام باالنت ضاأ بضالعط املضإجرة منضذ           

وحتض   سضليم     1/1/2018فض    2017لسضنة   8ن املرسوم بقانون احتائى رقم  اريم سريا

 941العط عل  الن و الثابق ك ضر التسليم الصضائر عضن إئارة التن يضذ فض  التن يضذ رقضم       

فإنه يكون ملتزمًا بسضدائ الضضريبة عضن  لضك ال ض ة وإذ       2020/  6/  4بتاريم  2020 /

الضضة عضضدم وجضضوئ مصضضدر اللضضزام املطعضضون ضضضد    خضضالف احلكضضم املطعضضون فيضضه هضضذا النظضضر بق  

 بالضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ف   طبيقه كا يتعط نقضه دذا السب .
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 2018لسضضنة  25مضضن قضضرار ئضضو رئضضيس ئائضضرة القضضضاء رقضضم     12وحيضضث إن املضضائة   -2

ى بشضضأن جلضضان فضض  املنازعضضا  انجياريضضة وانجضضراءا  املتبعضضة أمام ضضا قضضد أوجبضضق التصضضد  

لل صي ف  املوضوأ وكانق هضذ  احملكمضة قضد انت ضق إىل قيضام التضزام املسضتأنف ضضد          

 1/1/2018بسدائ ضريبة القيمة املضافة عن انت اعه بالعط املإجرة خ ا ال  ة مضن  

أن وكضضان املقضضرر فضض  قضضضاء هضضذ  الللنضضة       4/6/2020حتضض   ضضاريم  سضضليم العضضط فضض      

التضضأخري يف الوفضضاء بضضااللتزام بضضدفع مبلضض  مضضن   ال ائضضدة التأخرييضضة هضضي  عضضوي  قضضانوني عضضن 

النقوئ، وأنه إذا كان حمي االلتزام مبلغًا من النقضوئ معلضوم املقضدار وقضق الطلض  و ضأخر       

املضضدين يف الوفضضاء بضضه فإنضضه يكضضون ملزمضضًا بضضأن يضضدفع للضضدائن علضض  سضضبيي التعضضوي  فائضضدة      

 حيضدئ اال  ضاق أو العضرو     أخريية و سرى ال ائدة من  ضاريم املطالبضة القضضائية ب ضا إن      

اجلارى  اراًا أخر لسريان ا وهذا كله ما  ينيف القانون عل  خ و ذلك، ملضا كضان   

ذلك، وكضان املبلض  موضضوأ التضداع  هضو نضا ج قيمضة الضضريبة املسضت قة علض  املسضتأنف            

وإذ أخضي بالتزامضه بسضدائ قيمضة      4/6/2020ضد  حت   اريم است م العضط املضإجرة يف   

رغضضضم اسضضضت قاق ا كضضضا يضضضتعط الزامضضضه بال ائضضضدة مضضضن  ضضضاريم املطالبضضضة القضضضضائية    الضضضضريبة

 من  اريم املطالبة وحت  هام السدائ. %4و قدرها الللنة بنسبة 

 الللنضضضضضضضضضضضضضضضضضضضة

حيث إن الوقائع و عل  ما يبط من احلكم املطعون فيضه و سضائر احوراق حتصضي فض  أن     

لضضضدا جلنضضضة فضضض  املنازعضضضا  انجياريضضضة     2020سضضضنة ل 201الطاعنضضضة أقامضضضق الضضضدعوى  

بأبوظ" عل  املطعون ضد  بطل   الزامه بسدائ ضريبة القيمة املضافة املسضت قة عليضه   

عن عقد انجيار اوا  بضالعط املضإجرة    4/6/2020حت  1/1/2018عن ال  ة من 

طالبضة وحتض    % مضن  ضاريم امل   5ئرهم وال ائدة القانونيضة بواقضع    1980687البال  قدرها 

السضضدائ التضضام  أسيسضضًا علضض  أن املطعضضون ضضضد  كضضان يسضضتأجر من ضضا املعضضرض رقضضم )......(    

ئرهضضم وأن  16317000أبضضراج ................. كوجضض  عقضضد اجيضضار بقيمضضة اجياريضضة قضضدرها     

اجيارا  أبو ظب  علض  املطعضون ضضد      2018لسنة  1383الطاعنة أقامق الدعوى رقم 

عضضط حمضضي التضضداع  والضضزام املطعضضون ضضضد  بضضأئاء القيمضضة انجياريضضة وقضض  في ضضا بضضاخ ء ال 

اليوم التاىل النت اء عقضد االجيضار وحتض   ضاريم االخض ء       15/3/2018اعتبارًا من  اريم 

والتسليم ال عل  بواقع احجرة السنوية املت ضم علي ضا بالعقضد وأنضه  ر ض  فض  ذمضة املطعضون         

حتض   ضاريم  سضليم العضط فض        1/1/2018يم ضد  قيمة ضريبة القيمة املضافة مضن  ضار  

فأقامضضق الضضدعوى. حكمضضق الللنضضة بضضرف  الضضدعوى حبالت ضضا فاسضضتأن ق        4/6/2020

 2020لسضضنة  172الطاعنضضة احلكضضم لضضدى جلنضضة االسضضتئناو انجياريضضة بضضأبو ظبضض  بضضرقم  
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قضق الللنة بتأييد احلكضم املسضتأنف ،طعنضق الطاعنضة فض        28/12/2020و لسة 

النق  وبعد عرض الطعن عل  هذ  الللنضة فض  غرفضة مشضورة رأ       هذا احلكم بطريم

أنضضه جضضدير بضضالنظر وحضضدئ  جلسضضة لنظضضر  وأوئأ املطعضضون ضضضد  مضضذكرة بضضالرئ طلضض  فضض   

 ختام ا رف  الطعن.

حيضضث إن حا ضضي مضضا  نعضضا  الطاعنضضة علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه بسضضب  الطعضضن فال ضضة      

لضك  قضوا إن املرسضوم بقضانون احتضائى      القانون واوطأ ف   طبيقه و القصور وفض  بيضان ذ  

فضض  ةضضأن ضضضريبة القيمضضة املضضضافة أوجضض  حتصضضيي الضضضريبة وأن ضضا      2017لسضضنة  8رقضضم 

 ست م عل  العقار الواقع به عط التداع  وإن ا أ در  فا ورة ضضريبة القيمضة املضضافة    

املسضضت قة علضض  املطعضضون ضضضد  وفضضم الضضضوابك القانونيضضة إال أن احلكضضم قضضض  بتأييضضد         

م املسضضتأنف بضضرف  الضضدعوى لعضضدم  ضضوافر مصضضدر مضضن املصضضائر القانونيضضة اللضضزام       احلكضض

 املطعون ضد  ب ا كا يعي  احلكم ويستوج  نقضه.

وحيث إن هذا النع  سديد، ذلك أن املقرر وفقضًا لضنيف املضائة احوىل مضن املرسضوم بقضانون       

واملنشضضضضضور بتضضضضضاريم   23/8/2017الصضضضضضائر بتضضضضضاريم   2017لسضضضضضنة  8احتضضضضضائى رقضضضضضم  

يف  طبيضضضم أحكضضضام هضضضذا املرسضضضوم  أن "  1/1/2018واملعمضضضوا بضضضه مضضضن  03/8/2017

بقانون، يقصد بالكلمضا  والعبضارا  التاليضة املعضاني املوضض ة قضرين كضي من ضا، مضا            

ضضضريبة القيمضضة املضضضافة: ضضضريبة   ضضرض علضض        - ......:يقضض  سضضياق الضضنيف بغضضري ذلضضك    

راحضضي اننتضضاج والتوزيضضع و شضضمي اسضضتريائ و وريضضد السضضلع واوضضدما  يف كضضي مرحلضضة مضضن م

 ...  .التوريد االعتبارا

اواضع للضريبة: كي ةخيف مسلي أو ملزم بالتسليي لغايا  الضريبة كوجض  هضذا   

   .املرسوم بقانون

ئافع الضريبة: أا ةخيف ملضزم بضدفع الضضريبة يف الدولضة كوجض  هضذا املرسضوم بقضانون         

تسضضليي الضضضري": إجضضراء يقضضوم   ال .أو مسضضت لكا ن ائيضضا سضضواء كضضان خاضضضعا للضضضريبة   

 . كوجبضضه اواضضضع للضضضريبة أو ممثلضضه القضضانوني بالتسضضليي لغايضضا  الضضضريبة يف اديئضضة      

رقم  سليي ضري": رقم خا   قوم اديئة بإ دار  لكي ةخيف يضتم  سضليله لغايضا     

كضي  وريضد    -1الضريبة "والنيف ف  املائة الثانية منه عل  أن "   رض الضريبة عل  : 

" والضنيف فض  املضائة الثالثضة     .لضريبة و وريد اعتبارا يقضوم بضه اواضضع للضضريبة..    خاضع ل

عل  أن " مع مراعاة أحكام الباب السائس من هضذا املرسضوم بقضانون،   ضرض الضضريبة      

( مضن هضذا   2علض  أا  وريضد أو اسضتريائ وفقضا ححكضام املضائة )       %5بنسبة أساسية قدرها 
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ريضضد أو االسضضتريائ احملضضدئة وفقضضا ححكضضام هضضذا      املرسضضوم بقضضانون وذلضضك علضض  قيمضضة التو    

" واملائة الرابعة عل  أن "  كون املسإولية عن الضريبة امل روضضة وفقضا    .املرسوم بقانون

( مضن  1اواضع للضريبة الذا يقضوم بضأا  وريضد منصضو  عليضه يف البنضد )      -1 :ملا يأ ي

الضريبة عل  كضي  وريضد    م ائ  أن املشرأ فرض .".( من هذا املرسوم بقانون ..2املائة )

خاضع دا و أوج  عل  كي ةخيف مسلي خاضع للضريبة لديه رقضم  سضليي ضضري"    

 2006لسضنة   20مضن القضانون رقضم     15% ، وأن املضائة   5أن يقوم بتوريد الضريبة بنسضبة  

بشأن اجيار احماكن و نظضيم الع قضة انجياريضة بضط املضإجرين و املسضتأجرين فض  إمضارة         

ر  بأن " يلتزم املستأجر بسدائ قيمة است    املضاء والك ربضاء وادضا ف    أبو ظب  قد ج

املضضإجرة وقيمضضة أى أضضضرار يكضضون قضضد أحلق ضضا بضضالعط املضضإجرة ،وأى رسضضوم أخضضرى   للعضضط 

يلتزم بدفع ا قانونًا، وذلك اعتبارًا من  اريم  سلمه العضط املضإجرة ، وحتض   ضاريم إعضائة      

ذلضضك وكضضان الضضبط مضضن ةضض ائة التسضضليي الصضضائرة عضضن    سضضليم ا إىل املضضإجر .." ملضضا كضضان  

اديئضضة االحتائيضضة للضضضرائ  املقدمضضة بضضاحوراق أن الطاعنضضة مسضضللة لضضدى اديئضضة لضضضريبة         

ومضضن ثضضم فإن ضضا  كضضون  1/1/2018بتضضاريم  القيمضة املضضضافة بضضرقم ................................... 

داع  للمطعضضون ضضضد  ويكضضون   ملزمضضة بتوريضضد الضضضريبة املضضذكورة عضضن  ضضأجري عضضط التضض     

احخري ملزمًا بأئائ ا بو  ه املستأجر املنت ع بالوحدة وإذ كان الثابق باحوراق أنضه قضام   

 2017لسضنة   8باالنت اأ بالعط املإجرة منذ  اريم سضريان املرسضوم بقضانون احتضائى رقضم      

وحتضض   سضضليم العضضط علضض  الن ضضو الثابضضق ك ضضضر التسضضليم الصضضائر عضضن   1/1/2018فضض 

فإنضه يكضون ملتزمضًا     4/6/2020بتضاريم   2020/  941إئارة التن يذ ف  التن يذ رقضم  

بسدائ الضريبة عن  لك ال  ة وإذ خضالف احلكضم املطعضون فيضه هضذا النظضر بقالضة عضدم         

وجوئ مصدر اللزام املطعون ضد  بالضريبة فإنه يكون قضد خضالف القضانون وأخطضأ فض       

  طبيقه كا يتعط نقضه دذا السب .

بشضضأن  2018لسضضنة  25مضضن قضضرار ئضضو رئضضيس ئائضضرة القضضضاء رقضضم    12وحيضضث إن املضضائة 

جلان ف  املنازعضا  انجياريضة وانجضراءا  املتبعضة أمام ضا قضد أوجبضق التصضدى لل صضي          

ف  املوضوأ وكانضق هضذ  احملكمضة قضد انت ضق إىل قيضام التضزام املسضتأنف ضضد  بسضدائ           

حتض    1/1/2018 املضإجرة خض ا ال ض ة مضن     ضريبة القيمة املضافة عن انت اعه بضالعط 

أن ال ائضدة  وكضان املقضرر فض  قضضاء هضذ  الللنضة          4/6/2020 اريم  سضليم العضط فض     

نضه  أالتأخريية هي  عوي  قانوني عن التأخري يف الوفاء بااللتزام بدفع مبل  من النقوئ، و

و ضضأخر املضضدين يف  إذا كضضان حمضضي االلتضضزام مبلغضضًا مضضن النقضضوئ معلضضوم املقضضدار وقضضق الطلضض    
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الوفاء به فإنه يكون ملزمًا بأن يدفع للدائن عل  سبيي التعوي  فائدة  أخريية و سضرى  

ال ائدة من  ضاريم املطالبضة القضضائية ب ضا إن   حيضدئ اال  ضاق أو العضرو اجلضارى  اراضًا          

أخر لسريان ا وهذا كله ما  ينيف القانون عل  خ و ذلك ، ملضا كضان ذلضك، وكضان     

  موضوأ التداع  هو نا ج قيمة الضريبة املست قة عل  املستأنف ضضد  حتض   ضاريم    املبل

و إذ أخضضي بالتزامضضه بسضضدائ قيمضضة الضضضريبة رغضضم   4/6/2020اسضضت م العضضط املضضإجرة يف 

است قاق ا كا يتعط الزامه بال ائدة من  اريم املطالبة القضائية و قدرها الللنة بنسضبة  

   هام السدائ.من  اريم املطالبة وحت 4%

 

********** 
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 )مدن ( 29/6/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد عبدالس م العيائا 

 وعضوية املستشارين: ضياء الدين عبد ا يد، طارق فت ي يوسف.

(79) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  44،  34)الطعنان رقما 

 مة املوضوأ" سلطت ا".( ئعوى "نظر الدعوى واحلكم في ا". حمك1

التزام حمكمة املوضوأ بالطلبضا  املقدمضة يف الضدعوى والسضب  الضذا أقيمضق عليضه.         -

سلطت ا يف  قدير الوقائع الثابتة لدي ا. خضوع ا يف ذلك حملكمة الضنق  متض  كانضق    

 النتيلة ال  استخلصت ا من  لك الوقائع ال  ت م مع موجب ا قانونًا.  

  

 يي. ئائرة البلدية.  زوير. غا. ملكية. إثبا  " احملررا  الرئية.( بيع. بط ن.  سل2

سضضلي العقضضارا  بضضإئارة  سضضليي العقضضارا  بضضدائرة الشضضإون البلديضضة املختصضضة بإمضضارة       -

أبوظ" له حلية مطلقة يف مواج ة الكافة. عدم جواز الطعن يف بيانا ضه إال إذا كانضق   

مضن ةضانه إنشضاء احلضم العقضارا أو نقلضه       نتيلة غا أو  زوير. عدم االعتدائ بأا  صضرو  

أو زوالضضضه وكضضضذلك االحكضضضام الن ائيضضضة املثبتضضضة لتلضضضك التصضضضرفا  إال بتسضضضليل ا يف هضضضذا   

السلي. اعتبار السند املستخرج منه هو الوسيلة الوحيدة نثبضا  ملكيضة العقضار. أسضاس     

 ذلك وعلته.  

  

 ( بيع. بط ن.  غرير. عقد " بط ن العقد". غا. 3

 ر يف العقوئ. مقصوئ   التغري -

سكو  املتعاقد عمدًا عن واقعة أو م بسة يعضد  غريضرًا إذا ثبضق أن مضن غضرر بضه مضا         -

كان ليةم العقد لو علم بتلضك الواقعضة. حضم مضن غضرر بضه فسضم العقضد إذا مت العقضد بغض            

 فاحا.

حضد  ال ين سم العقد بالغ  ال احا م ما بل  مقدار  ما   يكن مصض وبًا بتغريضر أ   -

 املتعاقدين بالطرو االخر. ما   يكن يف ماا  احمللور وماا الوقف او أمواا الدولة.  
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 ( إثبا  " ع ء انثبا  ". 4

اح ي بقاء ما كان عل  ما كان. حبس  من يت مي ع ء انثبا  أن يقضيم الضدليي    -

راجح عل  ما يدعيه هو الراجح فينتقي ع ء انثبا  عل  عضا م خصضمه ليثبضق أن هضذاال    

 مرجو . 

  

 ( إثبا  " ع ء انثبا  ". بط ن. بيع.  سليي.  زوير. غا. ملكية. أهلية. 5

اح ي كماا انئرا  واحهلية إىل أن يثبق العكس. جمرئ بلوغ املطعون ضد  مضن   -

عامًا وقق البيع وائعاء عدم معرفته القضراءة والكتابضة و ضواًل إىل وقوعضه يف      76العمر 

البيع ال ي يد بطريم اللزوم ضعف إئراكضه أو نقضيف أهليتضه أو سض ولة      التغرير والغا يف

التغريربه أو انه قد  عرض للخداأ نتيله عدم معرفته القراءة والكتابة. انت اء احلكضم  

إىل قضضضائه ب سضضم عقضضدا البيضضع املسضضللط متخضضذا مضضن جمضضرئ بلوغضضه  لضضك السضضن وعضضدم         

يضضر. قصضضور يف التسضضبي  وفسضضائ يف    معرفتضضه القضضراءاة والكتابضضة وقوعضضه يف الغضضا والتغر   

 االستدالا.

  

 ( نق  " اثر نق  احلكم".6

نق  احلكم نقضاع كليضًا. أثضر . اعتبضار  كضأن   يكضن. يضزوا و ضزوا معضه مجيضع           -

 االثار امل  بة عليه. ويعوئ اوصوم إىل مراكزهم السابقة عل   دور . مثاا.  

  

حمكمضة املوضضوأ عنضد ال صضي يف      املقرر يف قضاء هذ  احملكمة أنضه يضتعط علض     -1

الدعوى أن  ت  م ا عل  ضوء وقائع ا  وأن  لتزم بالطلبا  املقدمة في ضا وبالسضب  الضذا    

وإْن كانضضق ُحضضريفًة يف  قضضدير الوقضضائع الثابتضضة لضضدي ا إال أنيف حملكمضضة      ُأقيمضضق عليضضه، ف ضضي   

لوقضائع ال  النق  أن  تضدخي يف حالضة مضا إذا كانضق النتيلضة الض  استخلصضت ا مضن  لضك ا         

 ت م مع موجب ا قانونًا، أو يف حالة ما إذا بنضق حكم ضا علض  ف ضم حصضلته ُمخال ضًا ل مضا        

أو إذا   يكضضن هنضضا  لضضزوم منطقضضي بضضط مضضا انت ضضق إليضضه يف   هضضو ثابضضق بضضأوراق الضضدعوى،  

 قضائ ا وبط ما ثُبق لدي ا من وقائع.

كا هضو ثابضق يف سضند     –يف التصرفا  العقارية بإمارة أبوظ"  –إذ  كانق العةة  -2

الصائر من إئارة  سليي العقارا  املختصة وفقًا لبيانا  الصض ي ة   امللكية ..................

السلي العقارا لدي ا مضا   يثبضق أنيف مضا ئون في ضا قضد مت عضن طريضم الغضا أو         العقارية ب



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
638 

 2005سضنة  ل 3مضن القضانون رقضم     6،  4،  3،  2التزوير، أخذًا كضا نصضق عليضه املضوائ     

مضن   9،  8،  7،  6 5،  4،  3يف ةأن  نظيم التسليي العقارا بإمارة أبوظ" واملوائ 

الئ تضضه التن يذيضضة مضضن أن سضضلي العقضضارا  املضضوئأ لضضدى إئارة  سضضليي العقضضارا  بضضدائرة          

الشإون البلدية املختصضة بإمضارة أبضوظ"  كضون لضه حليضة مطلقضة يف مواج ضة الكافضة،          

 بيانا ه إال إذا كانق نتيلة غا أو  زوير، وجي  أن ُ سضليفي فيضه   وأنه ال جيوز الطعن يف

كافضضة التصضضضرفا  الضضض  مضضن ةضضضأن ا إنشضضضاء احلضضضم العقضضارا أو نقلضضضه أو زوالضضضه وكضضضذلك    

اححكضضام الن ائيضضة املثبتضضة لتلضضك التصضضرفا ، وال ُيعتضضد ب ضضذ  التصضضرفا  إال بتسضضليل ا يف 

ومضن   مضا اةضتمي عليضه .......................   هذا السلي الذا ُيعد حلة قاطعة ومر ة  ضائقة في 

ثضضم فضضإن السضضند الضضذا ُيسضضتخرج مضضن هضضذا السضضلي يكضضون هضضو الوسضضيلة الوحيضضدة نثبضضا         

وفقضضًا لقضضانون  نظضضيم التسضضليي العقضضارا بإمضضارة      –ملكيضضة العقضضار، حن نظضضام التسضضليي   

ن  ضأمط  ال يقوم عل   سليي احللج واحئلة وإ ا يقوم عل  نظام ئقيضم يضضم   –أبوظ" 

وإثبضضا  امللكيضضة ذا  ضضا ملضضن ُسضضللق بائضضه، وذلضضك  كريسضضًا مضضن املشضضرأ ملبضضدأ اسضضتقرار     

املعام   من ناحية، و أكيدًا منه عل  مصداقية السلي العقارا باعتبار  مضر ة معضةة   

 عن احلقيقة والواقع من ناحية أخرى.

انون مضضضن قضضض 191،  188،  187،  186،  185م ضضضائ مضضضا نصضضضق عليضضضه املضضضوائ    -3 

أنيف التغرير هو أْن ادأ أحد املتعاقدين ا خر بوسضائي   -جمتمعة  -املعام   املدنية 

احتياليضضة قوليضضة أو فعليضضة حتملضضه علضض  الرضضضا كضضا   يكضضن لريضضض  بضضه بغريهضضا، وُيعتضضة      

سكو  املتعاقضد عمضدًا عضن واقعضة أو م بتسضة  غريضرًا إذا ثبضق أن مضن غضرر بضه مضا كضان             

م بتلضضك الواقعضضة أو هضضذ  امل بتسضضة، وإذا غضضرر أحضضد املتعاقضضدين بضضاحخر   ليضضةم العقضضد لضضو علضض 

وحتقم أن العقد مت بغ  فاحا جاز ملن ُغرر بضه فسضم العقضد، وال ين سضم العقضد بضالغ        

ال احا م ما بل  مقدار  ما  يكضن مصض وبًا بتغريضر أحضد املتعاقضدين بضالطرو احخضر        

 الوقف وأمواا الدولة.وال يستثن  من ذلك إال ماا احمللور وماا 

أن ما ثُبق بزمان ُي كم ببقائضه مضا   يقضم الضدليي      املقرر يف قضاء هذ  احملكمة -4

حن اح ضضي هضضو بقضضاء مضضا كضضان علضض  مضضا كضضان، وحبسضض  مضضن حيمضضي عضض ء  ، علضض  خ فضضه

انثبا  أن يقدم الدليي عل  أن ما يدعيه هو الراجح، لينتقضي العض ء علض  عضا م خصضمه      

أن احلم امُلدع  به الذا ال يثبق بالضدليي املعتضة قانونضًا    لراجح مرجو ، ولُيثبق أن ذلك ا

 هو والعدم سواء.

إذ كان احلكم املطعون فيه قد أقام قضاء  ب سضم عقضدا البيضع امُلسضللط حمضي       -5

النزاأ عل  سند من أن الطاعن قد اسضتغي حالضة والضد  املطعضون ضضد  احوا الضذا كضان        
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وقق البيع، وال يعرو القراءة والكتابة، فخدعضه وغضرر بضه بضأن     عامًا  76يبل  من العمر 

أا  ضبط للبضائع    –أوهمه بالتوقيع عل  أوراق ُصيف ك رباء البناية، فتبط لضه فيمضا بعضد    

أنضه وقعضع علض  عقضدا بيضع العقضار املسضللط موضضوأ الضدعوى، وإذ           –املطعون ضد  احوا 

دفاأ املطعضون ضضد  احوا والقضرائن    كان ذلك من احلكضم ال يعضدو أن يكضون  رئيضدًا لض     

ال  طرح ا علض  احملكمضة نثبا ضه، والض  ال  ك ضي كلرئهضا للقضوا بصض ة ُمضدعا ،          

حلمضي قضضائه ، ذلضك أن بلضوغ املطعضون       ين   جمرئ  رئيد احلكم دضا سضببًا سضائغاً   وال 

و ضد  احوا دذ  السن وقتذا  ال ُي يد بطريم اللزوم ضعف إئراكضه أو نقضيف أهليتضه أ   

ُيخضضضعه سضض ولة التغريضضر بضضه، طاملضضا   يضضورئ احلكضضم علضض  ذلضضك الضضدليي الضضذا حيملضضه و       

يضضإئا إليضضه، اعتبضضارًا بضضأن اح ضضي هضضو كمضضاا انئرا  واحهليضضة إىل أن يثبضضق لتقضضدير  كضضا 

العكضضس بالضضدليي امُلعتضضة قانونضضًا، كمضضا أنيف عضضدم معرفضضة املطعضضون ضضضد  احوا القضضراءة          

لرئ  أنه  عرض للخداأ والتغرير عند  وقيضع هضذين العقضدين    والكتابة ال ُي يد بذا ه وك

يف ضضضضوء هُسضضضك الطضضضاعن بداللضضضة  سضضضليل ما لضضضدى اجل ضضضة املختصضضضة وفقضضضًا للضضضضوابك         

وانجضضراءا  القانونيضضضة املتبعضضضة والضضض  ال جيضضوز إنكارهضضضا أو ئحضضضض ا إال بطريضضضم الطعضضضن   

بشضضأنه، وإذ  ررة قانونضاً بضالتزوير، وهضو مضا خلضق احوراق ممضا ي يضد اصضاذ انجضراءا  املقض         

ئعامضة أخضرى مإئاهضا أن     -و ةيضرًا لقضضائه    -أورئ احلكم  عزيزًا دا ط القضرينتط  

املطعون ضد  احوا ما كان لريض  بالتوقيع لو علم بأنه يوقع علض  عقضدا بيضع العقضار،     

ئون أن يبط املصدر الذا استق  منه هذا االستخ   كا جيعله جمرئ  قريضر حممضوا   

حم  اف اض احتمالي ال جيوز بناء احلكم عليه وال يصضلح  ةيضرًا لقضضائه، وملضا      عل 

مضن العنا ضر    -حبسض  اح ضي   -كان عضدم سضدائ كامضي اضن العقضار املبيضع ال ُيعضد        

املكونة للتغرير أو اوضداأ أو التضدليس، فضإن مضا  سضاند إليضه احلكضم املطعضون فيضه مضن           

ائ بضضاقي الضضثمن إىل مضضا بعضضد التسضضليي ورفضضع  قرينضضة أخضضرى قوام ضضا  راخضضي الطضضاعن يف سضضد

الضضدعوى الراهنضضة عليضضه ال يصضضلح بضضدور   ةيضضرًا لقضضضائه، كمضضا أنضضه يشضضوبه بتلضضاوز نطضضاق   

ال ين سضم بضالغ  ال ضاحا    الدعوى، وملا كان املقرر يف قضاء هضذ  احملكمضة أن العقضد    

، وكضان  رم ما بل  مقدار  ما  يكضن مصض وبًا بتغريضر أحضد املتعاقضدين بضالطرو احخض       

اسضضتخ   احلكضضم املطعضضون فيضضه للتغريضضر علضض  حنضضو مضضا سضضلف بيانضضه مشضضوبًا بالقصضضور       

وال سائ يف االستدالا ومن قبيي االستخ   الظين من أمضر ُم تمضي كضا ال يصضُلح معضه      

وأيضًا   -مصدرًا ل ستنبايف، فإن مضا أورئ  احلكضم و سضاند إليضه بشضأن الغض  ال ضاحا        

يصلح بذا ه وكلرئ  وم ما بل  مقدار  حلمضي قضضائه   ال  -كان وجه الرا يف   ته 
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احمضر الضذا يعيبضه ويوجض  نقضضه دضذا السضب         ب سم عقدا البيع املسللط حمي النضزاأ  

 ئون حاجة لب ث باقي أوجه الطعن.

وحيضضث أنضضه ملضضا كضضان ي  ضض  علضض  نقضض  احلكضضم نقضضضًا كليضضًا اعتبضضار  كضضأن           ض    6

ا ثضضار امل  بضضة عليضضه، ويعضضوئ اوصضضوم إىل مراكضضزهم   يكضضن، فيضضزوا و ضضزوا معضضه مجيضضع

مضضن  185وفقضضًا لل قضضرة احوىل مضضن املضضائة   -السضضابقة علضض   ضضدور ، كمضضا ي  ضض  عليضضه   

إلغضاء مجيضع اححكضام ال حقضة والض  كضان ذلضك احلكضم          -قانون انجراءا  املدنية 

اء هضضضذ  وعلضضض  مضضا جضضضرى بضضضه قضضضض  -املنقضضوض أساسضضضًا دضضضا و ر بضضضق هضضي عليضضضه، فُتعتضضضة   

ُملغاة حبكم القانون، وإذ كان قضاء احلكم املطعون فيه ب سضم عقضد    -احملكمة 

البيضضع املسضضلي سضضند املإسسضضة الطاعنضضة وإعضضائة احلضضاا إىل مضضا كضضان عليضضه قبضضي التعاقضضد،    

م  بًا عل  قضائه ب سم عقضدا البيضع املسضللط سضند البضائع دضا، وإذ قضضق احملكمضة         

ق  احلكم املطعون فيه يف خصو  قضضائه ب سضم   بن 2021لسنة  44يف الطعن رقم 

عقدا البيع سند البائع للمإسسة الطاعنة، فإن قضاء  ب سضم عقضد البيضع سضند احخضرية      

وإعائة احلاا إىل ما كان عليه قبي التعاقد يكون قضد ُعضد م أساُسضه و  يتُعضْد لضه وجضوئ       

ال حضضم قضضانوني ممضضا يسضضتتبع نقضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه يف خصضضو  هضضذا القضضضاء          

 النعدام أساسه وزواا سند .

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صاضي يف   –وعل  ما يبط من احلكم املطعون فيضه وسضائر احوراق    –حيث إن الوقائع 

أن املطعون ضضد  احوا يف الطعضن احوا أقضام علض  املطعضون ضضدهما الثضاني والثالثضة فيضه          

بضضبط ن  –طلض  احلكضم أوالع :   مضدني كلضي أبضوظ" ب    2020لسضنة   160الضدعوى رقضم   

مضع مضا ي  ض  علض  ذلضك مضن        2020/  6/  17،  22/3/2020عقدا البيع املضإرخط  

إلزام املطعون ضضدها   -احلاا إىل ما كان عليه قبي التعاقد. ثانيًا:  أثار أخص ا إعائة

 ....الثالثة بإلغاء وحمو  سليي احرض التلارية الكائنة  زيرة أبضوظ" قطعضة رقضم .......   

باسضضم املطعضضون ........................  –..........  –حضضوض ةضضرق .................. قسضضيمة رقضضم ............ 

نضدب خضبري حسضابي للتأكضد      -ضد  الثاني و سليل ا باسم املطعون ضد  احوا. ثالثًا: 

ي يضة  من ان املبيع املبط بالعقدين السال ط وكي ية السدائ وكضذا الوقضوو علض  الك   

املتبعة يف  سليي هذين العقدين لدى املطعون ضدها الثالثة، وقاا بيانًا لدعوا  إنه يبلض   

عامًا، وال ُيليد القراءة والكتابة، ويدخي يف ع جه كميضة كضبرية مضن     76من العمر 

والضضذا كضضان  -العقضاقري املنومضضة والك وليضة، وقضضد اسضضتغي ابنضه املطعضضون ضضضد  الثضاني     
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كي ذلك وحتصيفي عل   وقيعه عل  عقدا بيع العقار اململضو  لضه،    -يقوم عل  ةإونه 

بعد أن أوهمضه بضأن احوراق الض  قضام بضالتوقيع علي ضا خا ضة بك ربضاء العقضار كضا يقطضع            

بأنه وقع يف غلك، كما استغي ابنه املذكور سابقة عملضه لضدى املطعضون ضضدها الثالثضة      

إذ مت بيضع العقضار املضبط بالعقضدين مثضار      وقام بتسليي عقضدا البيضع املشضار إلي مضا سضرًا، و     

وفقضًا لتقيضيم    -النزاأ بثمن   ُيسدئ وقضدر  سضبعة عشضر مليضون ئرهضم، حضاا أن قيمتضه        

فقضضد أقضضام  ئرهضضم  40460000 بلضض   -بلديضضة مدينضضة أبضضوظ" املطعضضون ضضضدها الثالثضضة     

الضضضضدعوى ، أئخضضضضي املطعضضضضون ضضضضضد  احوا املإسسضضضضة الطاعنضضضضة يف الضضضضدعوى ) مإسسضضضضة        

............ للعقارا  ( باعتبار أن ا قامضق بشضراء العقضار حمضي النضزاأ مضن املطعضون ضضد          ......

الثاني وقامق بتسليله لدى املطعون ضدها الثالثة، وقد طلبق املإسسة الطاعنضة رفض    

الضضدعوى أخضضذًا حبليضضة عقضضد البيضضع املسضضلي سضضندها، ولثبضضو   سضضليي عقضضدا البيضضع سضضند  

وبعضضد أن  ضضدخي املطعضضون ضضضدهم بالبنضضد   -لبضضائع دضضا ا -سضضل  ا املطعضضون ضضضد  الثضضاني 

رابعضضضًا )زوجضضضة املطعضضضون ضضضضد  احوا وأبنضضضاؤ (  ضضضدُخً  انضضضضماميًا للمطعضضضون ضضضضد  احوا،  

بعدم قبوا  دخل م ةكً ، وبقبوا إئخضاا   25/10/2020حكمق احملكمة بتاريم 

،  22/3/2020املإسسضضضضضة الطاعنضضضضضة ةضضضضضكً ، وب سضضضضضم عقضضضضضدا البيضضضضضع املضضضضضإرخط       

وإلزام املطعون ضد  الثضاني بضأن يضإئا لوالضد  املطعضون ضضد  احوا مبلض          17/6/2020

مليون ئرهم  عويضًا عن است الة إعائة احلاا إىل ما كان عليه، ورفضضق مضا عضدا     25

 2020لسضنة    613ذلك من طلبا ، اسضتأنف املطعضون ضضد  احوا هضذا احلكضم بضرقم       

 2/2/2021، وبتضضاريم 2020نةلسضض631كمضضا اسضضتأن ه املطعضضون ضضضد  الثضضاني بضضرقم     

بإلغضاء احلكضم املسضتأنف     2020لسنة  613يف االستئناو رقم  – 1قضق احملكمة ) 

والقضضضاء جمضضضدئًا ب سضضضم عقضضضدا البيضضضع املضضةمط بضضضط املسضضضتأنف واملسضضضتأنف ضضضضد  احوا   

............، وفسضضم عقضضد البيضضع للعقضضار موضضضوأ الضضدعوى املضضةم بضضط املسضضتأنف ضضضد  احوا        

ط املسضضتأنف ضضضدها اوصضضمة املدخلضضة مإسسضضة ................. نئارة العقضضارا      سضضلطان وبضض 

كضضأثر مضضن أثضضار ال سضضم لعقضضدا البيضضع احولضضط، وإعضضائة احلضضاا إىل مضضا كضضان عليضضه قبضضي       

تأنف التعاقد يف كافة العقوئ، وذلك بإعائة  سليي العقار موضوأ الضدعوى باسضم املسض   

م مضن املسضضتأنف للمسضتأنف ضضضد  ..........، وكضضذلك   مليضون ئرهضض 10..........، وإعضائة مبلضض   

إلزام املستأنف ضد  ............ بأن يعيد الثمن الذا قبضضه للعقضار إىل اوصضمة املدخلضة،     

 2وإلزام املستأنف ضدها الثانية ................ بإعائة  سليي العقار إىل اسضم املسضتأنف ....   

ه .....( طعنق املإسسة الطاعنضة )مإسسضة   برفض 2020لسنة  631يف االستئناو رقم  –

، 2021لسضنة 34..................... للعقارا  ( يف هذا احلكم بطريم الضنق  بضالطعن رقضم    
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لسضنة   44كما طعن املطعون ضد  احوا .......................... يف ذا  احلكم بالطعن رقضم  

أمضضر  بضضضم الطعضضن  ، وإذ ُعضضِرض الطعنضضان علضض  هضضذ  احملكمضضة يف غرفضضة مشضضورة2021

 الثاني لبوا ل ر بايف وليصدر في ما حكم واحد.

 : 2021لسنة  44عن الطعن رقم  -أواًل : 

وحيضضضث إن الطعضضضن أقضضضيم علضضض  ث ثضضضة أسضضضباب ينعضضض  الطضضضاعن ) ............................. ( علضضض   

ائ يف احلكم املطعون فيه بالسضب  احوا من ضا اوطضأ يف  طبيضم القضانون و أويلضه وال سض       

االسضضتدالا والقصضضور يف التسضضبي  ويف بيضضان ذلضضك يقضضوا إن احلكضضم اسضضتند يف قضضضائه         

البضائع لضه بضالقراءة والكتابضة ، وأنضه       عضدم معرفضة  ببط ن عقدا البيضع مثضار النضزاأ علض      

ئلس عليه وغرر به بأن أوهمه بالتوقيع عل  أوراق ك رباء البناية، يف حط أن العقضدين  

ظ"، وكعرفضضة املوظضضف املخضضتيف بتوثيضضم العقضضوئ لضضدي ا، وهضضو    مسضضل ن لضضدى بلديضضة أبضضو  

املنضضضويف بضضضه قانونضضضًا التثبضضضق مضضضن رضضضضاء البضضضائع وإع مضضضه كضضضضمون وحمتضضضوى احملضضضرر قبضضضي  

 سضضليله، كضضا ين ضضي مظنضضة أا حتايضضي أو  ضضدليس أو  غريضضر ويقطضضع بعلضضم البضضائع اليقضضيين        

الضضرئيط وال  بطبيعضضة التصضضرو ورضضضا  بضضه، ممضضا يضضض ي احلليضضة علضض  هضضذين العقضضدين    

جيضضوز مضضن بعضضد الطعضضن علضض  حمتواهمضضا إال بضضالتزوير، فضضضً  عضضن أن التضضذرأ ببط ن مضضا       

ق ضْم البضائع لضه الضدليي عليضه، كمضا       للتدليس والتغرير ال يعدو أن يكون قواًل مرسضً    يُ 

كضضة سضضن البضضائع وعضضدم   ، هضضذا إىل أن  يضضورئ احلكضضم املطعضضون فيضضه الضضدليي علضض  ذلضضك  

ة والكتابضضة ال يك ضضي بذا ضضه للقضضوا بانعضضدام إرائ ضضه وإئراكضضه ورضضضا  أو    معرفتضضه القضضراء

نقيف أهليته، كما أن التأخري يف سدائ بضاقي اضن املبيضع ال يصضلح سضببًا للقضوا بضبط ن        

العقضضد أو السضضتخ   التغريضضر واوضضداأ امُلضضدع  بضضه، كمضضا أن ال ضضرق بضضط اضضن العقضضار         

بضه مضن بلديضة أبضوظ" ال يقضوم بضه ئليضي علض          امُلسم  يف العقدين والضثمن الضذا مت  قييمضه    

ثبضضو  الغضض  ال ضضاحا يف البيضضوأ بضضط اح ضضوا وال ضضروأ، وذلضضك ل عتبضضارا  الضض  حتكضضم 

هضضذ  التصضضرفا  مضضن فضضضي وإحسضضان ومعضضروو وبضضر وغضضري ، فضضإذا مضضا ُأضضضيف إىل ذلضضك أن  

 ضاحا  احلكم املطعون فيه   ي طن إىل أن ائعاء املطعضون ضضد  احوا البضائع بضالغ  ال    

يف سعر املبيضع يإكضد علمضه بواقعضة البيضع وا ضا  إرائ ضه إىل إبضرام العقضدين حمضي النضزاأ            

 فإنه يكون معيبًا كا يستوج  نقضه.

ذلضك أنضه ملضا كضان املقضرر يف قضضاء هضذ  احملكمضة أنضه          وحيث إن هذا النعي يف حملضه ،  

وقائع ضا وأن   يتعط عل  حمكمة املوضوأ عند ال صي يف الدعوى أن  ت  م ا عل  ضضوء 

وإْن كانضضق ُحضضريفًة يف  لتضضزم بالطلبضضا  املقدمضضة في ضضا وبالسضضب  الضضذا ُأقيمضضق عليضضه، ف ضضي    
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 قضضدير الوقضضائع الثابتضضة لضضدي ا إال أنيف حملكمضضة الضضنق  أن  تضضدخي يف حالضضة مضضا إذا كانضضق   

النتيلة ال  استخلصت ا من  لك الوقائع ال  ت م مضع موجب ضا قانونضًا، أو يف حالضة مضا إذا      

أو إذا   يكضن  ق حكم ا عل  ف ضم حصضلته ُمخال ضًا ل مضا هضو ثابضق بضأوراق الضدعوى،         بن

، وملضا  هنا  لضزوم منطقضي بضط مضا انت ضق إليضه يف قضضائ ا وبضط مضا ثُبضق لضدي ا مضن وقضائع             

كضا هضو ثابضق يف سضند امللكيضة       –يف التصرفا  العقارية بإمارة أبوظ"  –كانق العةة 

الصضضائر مضضن إئارة  سضضليي العقضضارا  املختصضضة وفقضضًا لبيانضضا  الصضض ي ة    .......................... 

السلي العقارا لدي ا مضا   يثبضق أنيف مضا ئون في ضا قضد مت عضن طريضم الغضا أو         العقارية ب

 2005لسضنة   3مضن القضانون رقضم     6،  4،  3،  2التزوير، أخذًا كضا نصضق عليضه املضوائ     

مضن   9،  8،  7،  6 5،  4،  3ظ" واملوائ يف ةأن  نظيم التسليي العقارا بإمارة أبو

الئ تضضه التن يذيضضة مضضن أن سضضلي العقضضارا  املضضوئأ لضضدى إئارة  سضضليي العقضضارا  بضضدائرة          

الشإون البلدية املختصضة بإمضارة أبضوظ"  كضون لضه حليضة مطلقضة يف مواج ضة الكافضة،          

ن ُ سضليفي فيضه   وأنه ال جيوز الطعن يف بيانا ه إال إذا كانق نتيلة غا أو  زوير، وجي  أ

كافضضة التصضضضرفا  الضضض  مضضن ةضضضأن ا إنشضضضاء احلضضضم العقضضارا أو نقلضضضه أو زوالضضضه وكضضضذلك    

اححكضضام الن ائيضضة املثبتضضة لتلضضك التصضضرفا ، وال ُيعتضضد ب ضضذ  التصضضرفا  إال بتسضضليل ا يف 

ومضن   هذا السلي الذا ُيعد حلة قاطعة ومر ة  ضائقة فيمضا اةضتمي عليضه .......................    

السضضند الضضذا ُيسضضتخرج مضضن هضضذا السضضلي يكضضون هضضو الوسضضيلة الوحيضضدة نثبضضا         ثضضم فضضإن 

وفقضضًا لقضضانون  نظضضيم التسضضليي العقضضارا بإمضضارة      –ملكيضضة العقضضار، حن نظضضام التسضضليي   

ال يقوم عل   سليي احللج واحئلة وإ ا يقوم عل  نظام ئقيضم يضضمن  ضأمط     –أبوظ" 

ذلضضك  كريسضضًا مضضن املشضضرأ ملبضضدأ اسضضتقرار  وإثبضضا  امللكيضضة ذا  ضضا ملضضن ُسضضللق بائضضه ، و 

املعام   من ناحية، و أكيدًا منه عل  مصداقية السلي العقارا باعتبار  مضر ة معضةة   

وكضضان م ضضائ مضضا نصضضق عليضضه عضضن احلقيقضضة والواقضضع مضضن ناحيضضة أخضضرى، وإذ كضضان ذلضضك،  

جمتمعضضة  -مضضن قضضانون املعضضام   املدنيضضة   191،  188،  187،  186،  185املضضوائ 

أنيف التغريضضر هضضو أْن اضضدأ أحضضد املتعاقضضدين ا خضضر بوسضضائي احتياليضضة قوليضضة أو فعليضضة          -

حتمله عل  الرضا كا   يكن لريض  به بغريهضا، وُيعتضة سضكو  املتعاقضد عمضدًا عضن       

واقعة أو م بتسة  غريرًا إذا ثبق أن من غرر به ما كان ليةم العقد لو علم بتلك الواقعضة  

وإذا غرر أحد املتعاقدين باحخر وحتقم أن العقد مت بغ  فضاحا جضاز   أو هذ  امل بتسة، 

ملن ُغرر به فسم العقد، وال ين سم العقد بالغ  ال احا م مضا بلض  مقضدار  مضا  يكضن      

مص وبًا بتغريضر أحضد املتعاقضدين بضالطرو احخضر وال يسضتثن  مضن ذلضك إال مضاا احمللضور           

أن مضا ثُبضق بزمضان     رر يف قضاء هذ  احملكمةوماا الوقف وأمواا الدولة، وإذ كان املق
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حن اح ضضي هضضو بقضضاء مضضا كضضان علضض  مضضا ، ُي كضضم ببقائضضه مضضا   يقضضم الضضدليي علضض  خ فضضه

كان،  وحبس  من حيمي ع ء انثبا  أن يقدم الدليي عل  أن ما يدعيه هضو الضراجح،   

ع  بضه  أن احلضم امُلضد  لينتقي العض ء علض  عضا م خصضمه لُيثبضق أن ذلضك الضراجح مرجضو ، و        

وملضا كضان ذلضك، وكضان احلكضم       الذا ال يثبق بالدليي املعتة قانونًا هو والعضدم سضواء،  

املطعون فيه قد أقام قضاء  ب سم عقدا البيع امُلسضللط حمضي النضزاأ علض  سضند مضن أن       

عامضًا   76الطاعن قد استغي حالة والد  املطعون ضد  احوا الضذا كضان يبلض  مضن العمضر      

و القضضراءة والكتابضضة، فخدعضضه وغضضرر بضضه بضضأن أوهمضضه بضضالتوقيع علضض  وقضضق البيضضع، وال يعضضر

أا  ضبط للبضائع املطعضون ضضد  احوا      –أوراق ُصيف ك رباء البناية، فتبط له فيمضا بعضد   

أنضضه وقعضضع علضض  عقضضدا بيضضع العقضضار املسضضللط موضضضوأ الضضدعوى، وإذ كضضان ذلضضك مضضن            –

حوا والقرائن ال  طرح ا عل  احلكم ال يعدو أن يكون  رئيدًا لدفاأ املطعون ضد  ا

يضضن   جمضضرئ احملكمضضة نثبا ضضه، والضض  ال  ك ضضي كلرئهضضا للقضضوا بصضض ة ُمضضدعا ، وال  

حلمضي قضضائه، ذلضضك أن بلضوغ املطعضضون ضضد  احوا دضضذ        رئيضد احلكضم دضضا سضببًا سضضائغاً   

السن وقتذا  ال ُي يد بطريم اللضزوم ضضعف إئراكضه أو نقضيف أهليتضه أو سض ولة التغريضر        

يضإئا  ُيخضضعه لتقضدير  كضا    طاملا   يضورئ احلكضم علض  ذلضك الضدليي الضذا حيملضه و        به،

إليضضه، اعتبضضارًا بضضأن اح ضضي هضضو كمضضاا انئرا  واحهليضضة إىل أن يثبضضق العكضضس بالضضدليي    

امُلعتة قانونًا، كما أنيف عدم معرفة املطعون ضد  احوا القراءة والكتابة ال ُي يضد بذا ضه   

اأ والتغرير عند  وقيع هذين العقدين يف ضوء هُسضك الطضاعن   وكلرئ  أنه  عرض للخد

بداللة  سليل ما لدى اجل ة املختصة وفقًا للضوابك وانجراءا  القانونية املتبعضة والض    

ال جيضضوز إنكارهضضا أو ئحضضض ا إال بطريضضم الطعضضن بضضالتزوير، وهضضو مضضا خلضضق احوراق ممضضا     

وإذ أورئ احلكضم  عزيضزًا دضا ط القضرينتط     بشضأنه،   ي يد اصاذ انجراءا  املقررة قانونضاً 

ئعامة أخرى مإئاها أن املطعضون ضضد  احوا مضا كضان لريضض         -و ةيرًا لقضائه  -

بالتوقيع لو علم بأنه يوقع عل  عقدا بيع العقار، ئون أن يبط املصدر الذا استق  منضه  

ي ال جيضوز  هذا االستخ   كا جيعله جمرئ  قرير حمموا عل  حم  اف اض احتمضال 

بناء احلكم عليه وال يصلح  ةيضرًا لقضضائه، وملضا كضان عضدم سضدائ كامضي اضن العقضار          

مضضضضن العنا ضضضضر املكونضضضضة للتغريضضضضر أو اوضضضضداأ أو  -حبسضضضض  اح ضضضضي  -املبيضضضضع ال ُيعضضضضد

التضضدليس، فضضإن مضضا  سضضاند إليضضه احلكضضم املطعضضون فيضضه مضضن قرينضضة أخضضرى قوام ضضا  راخضضي     

ما بعد التسليي ورفضع الضدعوى الراهنضة عليضه ال يصضلح      الطاعن يف سدائ باقي الثمن إىل 

بضضدور   ةيضضرًا لقضضضائه، كمضضا أنضضه يشضضوبه بتلضضاوز نطضضاق الضضدعوى، وملضضا كضضان املقضضرر يف     

ال ين سم بضالغ  ال ضاحا م مضا بلض  مقضدار  مضا  يكضن        قضاء هذ  احملكمة أن العقد 
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كضم املطعضون   ، وكضان اسضتخ   احل  مص وبًا بتغرير أحد املتعاقضدين بضالطرو احخضر   

فيه للتغرير عل  حنو ما سضلف بيانضه مشضوبًا بالقصضور وال سضائ يف االسضتدالا ومضن قبيضي         

االستخ   الظين من أمر ُم تمي كا ال يصُلح معه مصدرًا ل ستنبايف، فضإن مضا أورئ    

ال  -وأيضًا كضان وجضه الضرا يف  ض ته       -احلكم و سضاند إليضه بشضأن الغض  ال ضاحا      

وم مضضا بلضض  مقضضدار  حلمضضي قضضضائه ب سضضم عقضضدا البيضضع املسضضللط    يصضضلح بذا ضضه وكلضضرئ 

احمر الذا يعيبه ويوجض  نقضضه دضذا السضب  ئون حاجضة لب ضث بضاقي أوجضه         حمي النزاأ 

 الطعن.

 : 2021لسنة  34عن الطعن رقم  -ثانيًا : 

........ حيث إن هذا الطعن أقيم عل  سب  واحد  نع  به املإسسة الطاعنة )مإسسضة ....... 

للعقارا ( عل  احلكم املطعون فيه اوطأ يف  طبيم القضانون وفال ضة الثابضق بضاحوراق     

إن ضضا اةضض   عقضضار النضضزاأ مضضن املطعضضون ضضضد  والقصضضور يف التسضضبي  ويف بيضضان ذلضضك  قضضوا 

ا الثاني .............................. كوج  عقد بيع مت  سليله وفقًا للقضانون، وأن ضا ال ةضأن ا دض    

كا يكضون قضد ةضاب سضند البضائع دضا مضن عيض  لعضدم علم ضا بضه، ولثبضو   سضليله، ممضا               

يتوافر به ُحسن النية بالنسبة دضا، فضضً  عضن أن علم ضا بالضدعوى الراهنضة   يت قضم إال        

بعد إئخادا في ا بعد هام البيع دا واستقرار مركزهضا القضانوني بتسضليي عقضدها، وإذ     

يف قضائه إىل فسم عقضد البيضع املسضلي سضندها فإنضه يكضون        ذه  احلكم املطعون فيه

 معيبًا كا يستوج  نقضه.

وحيث أنضه ملضا كضان ي  ض  علض  نقض  احلكضم نقضضًا كليضًا اعتبضار  كضأن   يكضن،             

فيزوا و زوا معضه مجيضع ا ثضار امل  بضة عليضه ، ويعضوئ اوصضوم إىل مراكضزهم السضابقة          

مضضن قضضانون   185ل قضضرة احوىل مضضن املضضائة   وفقضضًا ل -علضض   ضضدور ، كمضضا ي  ضض  عليضضه     

إلغضضضاء مجيضضضع اححكضضضام ال حقضضضة والضضض  كضضضان ذلضضضك احلكضضضم       -انجضضضراءا  املدنيضضضة  

وعلضضض  مضضا جضضضرى بضضضه قضضضضاء هضضضذ    -املنقضضوض أساسضضضًا دضضضا و ر بضضضق هضضي عليضضضه، فُتعتضضضة   

ُملغاة حبكم القانون، وإذ كان قضاء احلكم املطعون فيه ب سضم عقضد    -احملكمة 

سضضند املإسسضضة الطاعنضضة وإعضضائة احلضضاا إىل مضضا كضضان عليضضه قبضضي التعاقضضد،    البيضضع املسضضلي

م  بًا عل  قضائه ب سم عقضدا البيضع املسضللط سضند البضائع دضا، وإذ قضضق احملكمضة         

بنق  احلكم املطعون فيضه يف خصضو  قضضائه ب سضم      2021لسنة 44يف الطعن رقم 

سضم عقضد البيضع سضند احخضرية      عقدا البيع سند البائع للمإسسة الطاعنة، فإن قضاء  ب 

وإعائة احلاا إىل ما كان عليه قبي التعاقد يكون قضد ُعضد م أساُسضه و  يتُعضْد لضه وجضوئ       
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قضضانوني ممضضا يسضضتتبع نقضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه يف خصضضو  هضضذا القضضضاء ال حضضم          

 النعدام أساسه وزواا سند .  

 وحيث إن املوضوأ  اا لل صي فيه.  

املرفضوأ مضن املسضتأنف.........     2020لسضنة   631ناو رقضم  وحيث إنضه عضن موضضوأ االسضتئ    

كضضان الثابضضق أن احلكضضم املسضضتأنف قضضد أقضضام قضضضاء  ب سضضم    ............................. فإنضضه ملضضا 

علضض  سضضند مضضن   17/6/2020،  22/3/2020عقضضدا البيضضع املسضضللط واملضضإرخط يف   

لضذكر، وقضد ئلضي احلكضم     ثبو  الغ  ال احا املص وب بتغرير من املستأنف سضالف ا 

علضض   ضضوافر التغريضضر الضضذا خلضضيف إليضضه بضضأن املسضضتأنف املضضذكور هضضو ابضضن املسضضتأنف ضضضد     

احوا ......................... ووكيله يف إئارة العقار املبيع، وأنه قام بالتغرير بوالضد  املسضتأنف   

لقضراءة  عامضًا وال جييضد ا   76ضد  سضالف الضذكر وهضو طضاعن يف السضن ويبلض  مضن العمضر         

حيضضث  -املسضضتأنف ضضضدها الثانيضضة  –والكتابضضة، وقضضام با ضضط ابه ملقضضر بلديضضة أبضضوظ"  

حتصي عل   وقيعه عل  عقدا البيع املسللط مثار النضزاأ، وأن سضعر العقضار املبيضع يقضي      

عن السعر املقديفر به من قبضي البلديضة، وأنضه   ُيسضدئ الضثمن للمسضتأنف ضضد  احوا عنضد         

د إقامضضة هضضذ  الضضدعوى، وأنضضه أا االبضضن املسضضتأنف قضضام ببيضضع العقضضار    التوقيضضع بضضي سضضدئ  بعضض 

ملإسسة .............. نئارة العقارا  )املسضتأنف ضضدها الثالثضة( رغضم إع نضه ب ضذ  الضدعوى        

وعلمه كنازعة والد  املستأنف ضد  احوا يف واقعة البيع الصائرة منضه، ور ض  احلكضم    

اق الضدعوى وأفعضاا املسضتأنف أنضه قضام بضالتغرير       املستأنف عل  ذلك أنه يستخليف مضن أور 

باملستأنف ضد  احوا بأن سكق عمدًا عن اط عه ) أا إطض أ والضد  املسضتأنف ضضد      

احوا البضضائع ( علضض  طبيعضضة العقضضد الضضذا يقضضوم بتوقيعضضه واضضن املبيضضع اح ضضلي، والضضذا إن      

 -  البيضع  حت  وإن كان هنا  ا  ضاق علض   -كان يعلمه لكان قد رف  إهام البيع 

للغضض  ال ضضاحا يف الضضثمن الواقضضع علضض  والضضد  املسضضتأنف ضضضد  احوا، وملضضا كانضضق أوراق       

 الدعوى ال  أةار إلي ا احلكم املسضتأنف إمجضااًل قضد خلضق ممضا ُي يضد مضا خُلضيف إليضه،         

وكضضان بلضضوغ املسضضتأنف ضضضد  احوا دضضذ  السضضن الضض  أورئهضضا احلكضضم املسضضتأنف ال ُي يضضد   

راكضه أو نقضيف أهليتضه أو سض ولة خداعضه طاملضا أنضه   يقضم علض           بطريم اللزوم ضضعف إئ 

ذلضضك الضضدليي الضضذا حيملضضه ويضضإئا إليضضه أو يطلضض  مضضن احملكمضضة إثبا ضضه بالضضدليي املعتضضة          

قانونًا، اعتبارًا بأنه يدعي خض و اح ضي وهضو كمضاا انئرا  واحهليضة، وأخضذًا ك ضائ        

قضضانون املعضضام   املدنيضضة  مضضن 170،  169،  168،  158،  157النصضضو  يف املضضوائ 

مضضضضضضضضن قضضضضضضضضانون  175،  174،  172،  171،  165،  161، 160، 159واملضضضضضضضضوائ 
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اححواا الشخصية من أن اح ي يف  الشخيف أنه يكون كامي احهليضة ملباةضرة مجيضع    

التصضضرفا  القانونيضضة واملاليضضة منضضذ بلوغضضه سضضن الرةضضد إال إذا ابُتلضضي بعضضارض مضضن عضضوارض   

تضضضه، وملضضضا كضضضان قيضضضام عضضضارض مضضضن عضضضوارض احهليضضضة لضضضدى أحضضضد احهليضضضة كضضضاجلنون والع

املتعاقضضدين يف الوقضضق الضضذا انعقضضد فيضضه العقضضد هضضو ممضضا جيضض  علضض  املتمسضضك بضضه أن يقضضيم      

الدليي عليه، وكانق هذ  احملكمة  رى أن ما قاا به املستأنف ضضد  احوا وقدمضه يف   

و سض ولة خداعضه   هذا اوصضو  ال يصضلح ئلضيً  علض  ضضعف إئراكضه أو نقضيف أهليتضه أ        

 وقق إبرام عقدا النزاأ أو يقطع بإ ابته بعارض من عواض احهلية  نضذا ، وملضا كضان   

التغريضضر الضضذا يعيضض  الرضضضا هضضو  ضضدليس أحضضد املتعاقضضدين علضض  ا خضضر باسضضتعماله عنضضد          

التعاقد وسائي احتيالية قولية أو فعلية، والذا إذا حتقم معه غض  فضاحا جضاز ملضن ُغضرر      

من قانون املعضام   املدنيضة هضو الغلضك      194وكان الغلك املعين باملائة به فسم العقد، 

الذا يل م ماهية العقد أو ةريف من ةرويف انعقضائ  أو يف احملضي حبيضث يضإئا إىل عضدم      

مضضن ذا  القضضانون ف ضضو الضضذا يعيضض     195انعقضضائ ، أمضضا الغلضضك املنصضضو  عليضضه يف املضضائة   

ن اجلسضضامة  عضضي املتعاقضضد الواقضضع يف  الرضضضاء ويلضضزم وقوعضضه يف أمضضر مرغضضوب وبدرجضضة مضض  

الغلضضك ال ُيقب ضضي علضض  التعاقضضد لضضو كضضان قضضد علضضم بتخلضضف هضضذا احمضضر، كمضضا أنضضه جيضض  أن   

مضضن هضضذا القضضانون   193يكضضون هضضذا الغلضضك ئاخضضً  يف نطضضاق التعاقضضد وفقضضًا لضضنيف املضضائة     

حبيث إذا  وافر  هذ  الشرويف كان من حم املتعاقضد الضذا وقضع يف الغلضك طلض  فسضم       

عقد حن رضاء  كان معيبًا، ويقع عليه ع ء إثبا  ذلك بكافة طرق انثبضا  اعتبضارًا   ال

بأن البينة عل  من ائع ، ُمدعيًا كان أم مدع  عليه، فمن ائع  هضو املكلضف بإثبضا     

مضضإئى اسضضتقراء نصضضو  وإذ كضضان ذلضضك، وكضضان مضضا يدعيضضه و قضضديم احئلضضة املإيضضدة لضضه،  

امللكيضضضة العقاريضضضة بإمضضضارة أبضضضوظ" والئ تضضضه    يف ةضضضأن  2005لسضضضنة  19القضضضانون رقضضضم  

يف ةضضضأن التسضضضليي العقضضضارا بإمضضضارة أبضضضوظ"   2005لسضضضنة  3التن يذيضضضة والقضضضانون رقضضضم 

احللية ال  أض اها امُلشرأ عل  العقد امُلسلي مرئها الضضمانا    أنوالئ ته التن يذية 

ط عمضوميط ال  ال  أحايف ب ا عملية التسليي وانجراءا  ال  أوجب ا ونضايف ب ضا مضوظ    

جيوز الطعن يف أعمادم إال بالتزوير، ومضن  لضك الضضمانا  الض  أوجب ضا املشضرأ ) الضذا        

كان رائد  يف ذلك ما  قتضيه قواعد العدالة والصاا العام من عدم املساس بضاحلقوق  

املكتسبة بالعقوئ املسللة حت  ال ي قد النضاس الثقضة يف التعامضي علض  العقضارا  ويبيتضوا       

ط إىل استقرار أوضاع م ومراكزهم القانونية (  حتُقم املوظف املختيف بضإجراء  مطمئن

التسليي من حضضور بضائع العقضار واملشض ا أو مضن ينضوب عن مضا قانونضًا نجضراء التعاقضد،           

وإرفضاق معاملضة التسضليي سضند ملكيضة بضائع العقضار، وةض ائة  ضثمط العقضار مصضديفقة مضن             
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 ملإةر التثمط امُلعتمد، وضرورة قيضام طضريف العقضد أو    مدير إئارة  سليي العقارا  وفقًا

من  ثل ما قانونًا بالتوقيع أمام ُمسلي العقارا ، والتزام احخري قبي  وقيع ذوا الشضأن  

أمامه أن يستوثم من ما عن موضوأ التصرو الذا يرغبضان يف  سضليله، وأن ُيبصضرهما    

أو يصدر منه ما يإئا إىل  وجي  مضا   ك تويا ه ئون أن يصدر منه ما يإثر يف إرائ  ما،

 وجي ًا ال يريدانه، وملا كان الثابق أن  لك احمور قد أثبت ضا املوظضف املخضتيف يف أوراق    

رئية مما يقطع بعلضم املسضتأنف ضضد  احوا علمضًا  امضًا كوضضوأ العقضدين مثضار النضزاأ،          

ين ضضي وقوعضضه يف  وبالسضضعر املثبضضق ب مضضا، وموافقتضضه عليضضه وقضضق إجضضراء التسضضليي، وهضضو مضضا

غلضضك أو  عرضضضه للخضضداأ أو التغريضضر عنضضد اصضضاذ إجضضراءا   سضضليي هضضذين العقضضدين وفقضضًا   

للصورة ال  أورئها بدفاعه، والقوا بغري ذلضك ال ُيقبتضي إثبا ضه إال بضالطعن بضالتزوير علض        

 لضضضك انجضضضراءا ، إذ ال جيضضضوز إنكارهضضضا أو ئحضضضض ا إال بطريضضضم الطعضضضن بضضضالتزوير وفقضضضًا  

املقررة يف قانون انثبضا ، وهضو مضا   يتخضذ  املسضتأنف ضضد  احوا يف ضضوء         لإلجراءا 

هُسضك املسضضتأنف بظضاهر ئاللضضة  سضليي هضضذين العقضضدين، اعتبضارًا بأنضضه حتض  ُيعضضد الطعضضن      

أْن ُيبضضدى مضضن الطضضاعن بشضضكي  ضضريح جضضازم مضضع   -قانونضضًا  -بضضالتزوير مرفوعضضًا يضضتعط 

 قيضم الض  يطلض  إثبا ضه ب ضا، وال ُيكت ض ت يف       بيان مواضع التزويضر وأئلتضه وإجضراءا  الت   

وكضان ال  هذا الشأن كلرئ إنكار   ة بيانا  الورقة الرئية،  وإذ كان ما  قدم، 

يقيي احلكم املستأنف من عثر ه فيما ساقه مضن قضرائن معيبضة مضا أورئ   ةيضرًا لقضضائه       

ع علضض  أوراق يوقضضكضضان يعتقضضد بأنضضه مضضن ئعامضضة أخضضرى مإئاهضضا أن املسضضتأنف ضضضد  احوا  

ما كان لريض  بالتوقيع لو أنه كان يعلم بأنه يوقضع علض  عقضدا    ، وأنه ك رباء البناية

وأن املستأنف قضد سضكق عمضدًا عضن اط  عضه علض  طبيعضة العقضد الضذا وقضع           بيع العقار، 

قضوا احلكضضم املسضتأنف بضضذلك   يكضن إال  رئيضضدًا     عليضه واضن املبيضضع اح ضلي، ذلضضك أن   

  احوا بضأن  املسضتأنف قضد اخضتلس منضه  وقيعضه علض  العقضدين مثضار          لدفاأ املسضتأنف ضضد  

النزاأ بطريم الغا والتضدليس وأنضه    تلضه إرائ ضه إىل بيضع العقضار لضه، وهضو ئفضاأ ولضئن           

ينطضوا علض  الطعضن بضالتزوير      –ووفقًا لتكيي ضه القضانوني الصض يح     –كان يف حقيقته 

   وقيعضه علي مضا بطريضم الغضا ئون     املعنوا عل  عقدا البيضع املضذكورين بالت صضي علض    

علمه ك تواهما وئون رضاء   يح منضه بواقعضة البيضع، إال أن املسضتأنف ضضد  احوا        

يطل  إثبا  هذ  الواقعضة بوسضيلة انثبضا  املناسضبة، والض   ضرى هضذ  احملكمضة أن طلبضه          

ذا ندب خبري حسابي يف الدعوى غري منضتج يف إثبا  ضا، كمضا  ضرى هضذ  احملكمضة أن هض       

القوا امُلرسي من املستأنف ضد  احوا ُيناهضضه ُهسضكه بضدعوا  بضأن واقعضة البيضع هضق        

بغضض  فضضاحا، كمضضا يدحضضضه أنضضه   ينضضازأ فيمضضا ثُبضضق مضضن أوراق الضضدعوى مضضن أنضضه  سضضلم   
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بال عي مبل  سبعة م يط ئرهم من ان املبيع قبي رفع ئعوا ، و لضك ظضروو وم بسضا     

 ك ي لتكوين قناعت ا برف  الطعن علض  عقضدا البيضع     رى مع ا هذ  احملكمة أن ا 

املسضضللط مثضضار النضضزاأ بتلضضك املطضضاعن السضضال ة، وملضضا كضضان املقضضرر قانونضضًا أن عضضدم  نقيضضذ    

 -التضزام املشضض ا بسضضدائ اضن املبيضضع أو ال اخضضي يف سضضدائ  إىل مضا بعضضد التعاقضضد ال ُيعضضد    

أو التضدليس  أو الغلضك، فضإن     من العنا ر املكونة للتغرير أو اوداأ -حبس  اح ي 

ما  سضاند إليضه احلكضم املسضتأنف يف قضضائه ب سضم العقضدين املسضللط للتغريضر والغلضك           

وقضضدر   -والتضضدليس مضضن قرينضضة أخضضرى قوام ضضا  راخضضي املسضضتأنف يف سضضدائ بضضاقي الضضثمن   

إىل ما بعد رفع الدعوى يشوبه باوطأ يف  طبيم القضانون كمضا    -عشرة م يط ئرهم 

 –تلاوز نطاق الدعوى ومن ثم ال يصلح بضدور   ةيضرًا لقضضائه، وملضا كضان املقضرر       يعيبه ب

ال ين سضم بضالغ    أن العقضد   -مضن قضانون املعضام   املدنيضة      191وفقًا ملإئى نيف املضائة  

، ال احا م ما بل  مقدار  ما  يكن مص وبًا بتغرير أحد املتعاقضدين بضالطرو احخضر   

للتغرير معيبًا وال يصلح حلمضي قضضائه علض  الن ضو      وكان استخ   احلكم املستأنف

وأيضًا كضان وجضه الضرا يف      -ا نف بيانه، فضإن مضا أورئ  بأسضبابه بشضأن الغض  ال ضاحا       

ال يصلح بذا ه وكلرئ  وم ما بل  مقدار  حلمي قضضائه ب سضم عقضدا البيضع      -  ته 

مضن قضانون املعضام       1227وفقًا لنيف املضائة   –املقرر  املسللط حمي النزاأ، وملا كان

أن ملكية العقار واحلقوق العينيضة العقاريضة احخضرى  نتقضي بضط املتعاقضدين ويف        –املدنية 

حضضم الغضضري بالتسضضليي وفقضضًا ححكضضام القضضوانط اوا ضضة بضضه، وكضضان م ضضائ مضضا  قضضدم أن       

ملكية عقار النزاأ قد انتقلق إىل املستأنف من  اريم  سليي عقضدا البيضع مثضار النضزاأ     

السلي امُلعد لذلك يف ئائرة البلديضة املختصضة، ومضن ثضم فإنضه يكضون لضه وحضد  سضلطة          يف 

املالضضك يف التصضضرو يف ملكضضه عينضضًا ومن عضضًة واسضضتغ اًل، وبالتضضالي يكضضون لضضه مضضن  ضضاريم    

التسليي التصرو يف العقار حمي النزاأ ببيعه وفقًا للقانون اوا  بالتسضليي العقضارا   

تعاقدين والغري من  اريم التسليي طاملا   يتثُبق أن الصض ي ة  كا جيعله نافذًا يف حم امل

العقارية للعقار املبيع قد  ضمنق مضا حيضوا ئون ذلضك وقضق التسضليي، وإذ كضان ذلضك ،        

فضإن مضا أورئ  احلكضم املسضتأنف مضن أن قيضضام املسضتأنف ببيضع العقضار  للمسضتأنف ضضضدها          

إع نه بالدعوى الراهنضة، و ر يبضه علض  ذلضك     الثالثة ) مإسسة ............... العقارا  ( بعد 

علضضم املسضضتأنف كنازعضضة والضضد  املسضضتأنف ضضضد  احوا لضضه يف واقعضضة البيضضع الصضضائرة منضضه          

للمستأنف ضدها الثالثة، واستخ  ضه مضن ذلضك قيضام  التغريضر يف حضم املسضتأنف ضضد          

صضو ،  احوا يكون ظاهر ال سائ قانونضًا ومضن ثضم ال يصضلح حلمضي قضضائه يف هضذا او       

، وكان املستأنف ضد  احوا يرم  من وراء طلبه ندب خضبري حسضابي يف   وإذ كان ذلك
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الضضدعوى انتقالضضه  لضضدائرة البلديضضة املختصضضة للوقضضوو علضض  كي يضضة  سضضليي العقضضدين مثضضار    

النزاأ، والوقوو عل  ان العقار املبيع و واًل للقضوا بتضوافر الغض  ال ضاحا يف السضعر،      

بته ُمسلي العقارا  وانجراءا  الض  ا بع ضا املوظضف املخضتيف     فإنه ملا كان ئح  ما أث

عند إجراء التسليي ال يكون إال باصضاذ إجضراءا  الطعضن بضالتزوير علض  حنضو مضا سضلف         

ال ين سضضم بضضالغ   العقضضد بيانضضه، وكانضضق احملكمضضة قضضد انت ضضق سضضل ًا إىل التقريضضر بضضأن        

 املتعاقضدين بضالطرو احخضر   ال احا م ما بل  مقدار  ما  يكضن مصض وبًا بتغريضر أحضد     

طل  املسضتأنف ضضد  احوا     فإن -وهو ما خُلصق احملكمة سل ًا إىل عدم حتققه  -

وإذ كضان  ندب خبري يف الدعوى لتن يذ ما رم  إليضه يكضون غضري منضتج وال جضدوى منضه،       

ما  قدم، فضإن مضا  سضاند إليضه املسضتأنف ضضد  احوا يف ئعضوا  ال يعضدو أن يكضون أقضوااًل           

خلضضق احوراق ممضضا ُيظاهرهضضا وُيعضضزز مضضن قناعضضة احملكمضضة بصضض ت ا وك ايت ضضا        مرسضضلة 

للقضضضاء ب سضضم أو بطضض ن عقضضدا البيضضع املسضضللط موضضضوأ ئعضضوا  وينضضاا مضضن حليت مضضا         

 631املطلقة يف مواج ضة الكافضة، احمضر الضذا  يضتعط معضه القضضاء يف االسضتئناو رقضم          

 برف  الدعوى، وهو ما يسضتتبع  بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء جمدئًا 2020لسنة 

املرفضضضضوأ مضضضضن املسضضضضتأنف احوا   2020لسضضضضنة  613القضضضضضاء بضضضضرف  االسضضضضتئناو رقضضضضم   

.................... وأخضرين اسضضتنائًا ل مضضا سضضلف مضضن أسضضباب وعمضضً  كضضا جضضرى عليضضه قضضضاء هضضذ   

أن احلكضم يف اسضتئناو أحضد املتخا ضمط كضا ُيلابضه طلبضا  خصضضمه يف        احملكمضة مضن   

ناو املقابضضي عضضن ذا  احلكضضم املسضضتأنف حيمضضي الضضرئ الضضضمين علضض  طلبضضا  هضضذا    االسضضتئ

 .احخري كا ال حاجة به نفرائ  بأسباب خا ة مت  أحاا يف ةأنه عل  هذ  احسباب

 

********** 
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 )مدني( 29/6/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد عبدالس م العيائا 

 ضياء الدين عبد ا يد، طارق فت ي يوسف. وعضوية املستشارين:

(80) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  98)الطعن رقم 

 ا  اقية ئولية. أمر عل  عريضة. إجراءا  " إجراءا  التن يذ ".  ن يذ.

ا  اقيضضة التعضضاون القضضانوني والقضضضائي بضضط ئولضضة انمضضارا  العربيضضة املت ضضدة واململكضضة    -

التن يضضضذ ك كمضضضة أبضضضوظ" االبتدائيضضضة بتن يضضضذ     احرئنيضضضة ادا.يضضضة. اختصضضضا  قضضضاض    

االحكام واحوامر واملستندا  الصائرة من اململكة احرئنية ادا.يضة بعضد الت قضم مضن     

 وافر الشرويف ال  نصق علي ضا اال  اقيضة فيمضا يتعلضم بالسضند التن يضذا. ئون أن يب ضث        

عضضرض ل  ضضيف  يف أسضضاس الضضدعوى او النضضزاأ الضضذا  ضضدر فيضضه احلكضضم او السضضند أو الت      

عضدم جضواز رفض  الطلض  إال إذا  ضوافر  احضدى احلضاال  املنصضو  علي ضا           -املوضوأ. 

 من اال  اقية املذكورة. مثاا.   19حصرًا يف املائة 

  

مضضن ا  اقيضضة التعضضاون القضضانوني والقضضضائي السضضارية بضضط  22و  19و  18م ضضائ نضضيف املضضوائ 

ادا.يضضة يعضض و كضضي مضضن البلضضدين     ئولضضة انمضضارا  العربيضضة املت ضضدة واململكضضة احرئنيضضة   

املتعاقدين باححكام الصائرة من حماكم البلد ا خضر احلضائزة لقضوة احمضر املقضضي بضه       

وين ضضذها يف إقليمضضه وفضضم اححكضضام الضضوارئة ب ضضذا ال صضضي. وال جيضضوز للسضضلطة القضضضائية      

 املختصة لدى الطرو املطلضوب التن يضذ إليضه أن  ب ضث يف أسضاس الضدعوى وال أن  ضرف        

 ن يذ احلكم إال يف احلضاال  ا  يضة : ... و قتصضر م مضة اديئضة القضضائية املختصضة لضدى         

البلضضد املطلضضوب إليضضه احلكضضم علضض  الت قضضم ممضضا إذا كضضان قضضد  ضضوافر  فيضضه الشضضرويف            

املنصضضو  علي ضضا يف هضضذ  اال  اقيضضة أم ال ئون التعضضرض ل  ضضيف املوضضضوأ ومضضن ثضضم  صضضدر   

يف  2018لسضنة   57مضن قضرار جملضس الضوزراء رقضم       87أمرها بالتن يذ. والنيف يف املائة 

ضضض احملضضررا  املوثقضضة وحماضضضر    1ةضضان ال ئ ضضة التنظيميضضة لقضضانون انجضضراءا  املدنيضضة: "      

الصلح ال   صدق علي ا احملاكم يف بلد أجن" جيضوز احمضر بتن يضذها يف الدولضة بضذا       

ضض يطلض  احمضر    2يف الدولة. الشرويف املقررة يف قانون ذلك البلد لتن يذ مثي   ا الصائرة 

( مضضن هضضذ  املضضائة بعريضضضة  قضضدم لقاضضضي التن يضضذ بضضذا   1بالتن يضضذ املشضضار إليضضه يف البنضضد )
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( مضضن هضضذ  ال ئ ضضة 85( مضضن املضضائة )2انجضضراءا  والشضضرويف املنصضضو  علي ضضا يف البنضضد ) 

ض يطلضضض  احمضضضر     2( مضضضن ال ئ ضضضة " ... 85( مضضضن املضضضائة )2..."، وكضضضان الضضضنيف يف البنضضضد )

( مضن  16التن يذ بعريضة  قدم من ذا الشأن مشتملة علض  البيانضا  احملضدئة يف املضائة )    ب

هذ  ال ئ ة إىل قاضي التن يضذ، ويصضدر القاضضي أمضر  خض ا ث ثضة أيضام علض  احكثضر          

مضضضن  ضضضاريم  قضضضد  ا، وجيضضضوز اسضضضتئنافه وفقضضضا للقواعضضضد وانجضضضراءا  املقضضضررة السضضضتئناو  

 ئ ضة ال صضي القواعضد املنصضو  علي ضا يف هضذا ال صضي        مضن ال  87اححكام ..." واملضائة  

بأحكام املعاهدا  واال  اقيا  بط الدولة وغريها من الضدوا يف ةضأن  ن يضذ اححكضام     

واحوامضضضر والسضضضندا  احجنبيضضضة  ممضضضا مضضضإئا  أن ئور قاضضضضي التن يضضضذ ك كمضضضة أبضضضوظ"  

يف اململكة احرئنيضة   االبتدائية فيما ايف  ن يذ اححكام واحوامر والسندا  الصائرة

ادا.يضضة املطلضضوب  ن يضضذها يف ئولضضة انمضضارا  العربيضضة املت ضضدة علضض  الت قضضم مضضن  ضضوافر      

الشضرويف الضض  نصضضق علي ضا ا  اقيضضة التعضضاون القضضانوني والقضضائي املةمضضة بضضط البلضضدين يف    

السضضند التن يضضذا والشضضرويف الضض  نصضضق علي ضضا ال ئ ضضة التنظيميضضة فيمضضا ال يتعضضارض مضضع     

اال  اقيضضة املضضذكورة وحضضاا  ضضوفر  لضضك الشضضرويف علضض  قاضضضي التن يضضذ أن يصضضدر    نصضضو 

أمر  بوضع الصيغة التن يذية علض  السضند املطلضوب  ن يضذ  يف الدولضة، ئون أن يب ضث يف       

أسضضضاس الضضضدعوى أو النضضضزاأ الضضضذا  ضضضدر فيضضضه احلكضضضم أو السضضضند، أو التعضضضرض ل  ضضضيف   

احلضاال  املنصضو  علي ضا حصضرا      املوضوأ، وال جيوز رف  الطل  إال إذا  وفر  إحدى

من اال  اقية. ملا كضان ذلضك وكضان احلكضم املطعضون فيضه خضالف املقتضضيا           19باملائة 

مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة الض   ضنيف        102القانونية سال ة البيضان واسضتند إىل املضائة    

علضض  أنضضه "  ضضأمر احملكمضضة بوقضضف الضضدعوى إذ رأ   عليضضم احلكضضم يف موضضضوع ا علضض         

بوقضضف االسضضتئناو  عليقضضا  صضضي يف مسضضألة أخضضرى يتوقضضف علي ضضا احلكضضم ... " وحكضضم   ال 

وكضذلك إىل حضط    720/2021حلط فصي حمكمضة التمييضز احرئنيضة يف الطعضن رقضم      

املقامضة يف   4670/2020ما  س ر عنه نتيلة احلكم الضذا سيصضدر يف الضدعوى رقضم     

عضون فيضه حبثضا يف أسضاس     وإذ كضان هضذا مضن احلكضم املط    وجه املستأنف ضد  و خضرين.  

واحلضاا أنضه ممنضوأ    النزاأ الذا  در فيه السند التن يضذا، و عرضضا ل  ضيف املوضضوأ،     

وجضضوئ أا قضضرار أو حكضضم أو أمضضر سضضارا    احورق قضضد خلضضق ممضضا ي يضضد   عليضضه ال سضضيما وأن 

 ائر من حمكمة باململكضة احرئنيضة ادا.يضة بوقضف أو  عليضم  ن يضذ السضند التن يضذا         

 ، وهضضو مضضا يعيضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه بالقصضضور يف التسضضبي  وفال ضضة   املطلضضوب  ن يضضذ

القانون ممضا يوجض  نقضضه علض  أن يكضون مضع الضنق  انحالضة لكضون احلكضم اقتصضر            

 عل  ال صي يف ئفع فرعي  ر   عليه وقف االستئناو  عليقا.   
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 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

يه وسائر احوراق ض  ت صضي يف أن    وحيث إن الوقائع ض عل  ما يبط من احلكم املطعون ف

يف مواج ة املطعون ضدها إىل قاضضي التن يضذ    28/2019الطاعن  قدم بالعريضة رقم 

بأبو ظ" من أجي  ن يذ احلكم الن ائي البا  الصائر من اململكة احرئنية ادا.يضة،  

....... ( للعقضضارين رقمضضي ....... و ........ 969وأساسضضه عقضضد الضضرهن الرئضضي املصضضدق رقضضم )     

ئينضضضار أرئنضضضي كوجضضض  الضضضدعوى     600.000عمضضضان ض  مقابضضضي مبلضضض         -حضضضوض ........... 

)....................... سلي عضام / أ ( ومت إعض ن والضد املطعضون ضضدها       1105التن يذية رقم 

ووكيل ا يف اململكة احرئنية ادا.ية بالسضند التن يضذا وطعضن يف سضند الضدين والضرهن       

ن يضضذ ورفضض  الطعضضن فقضضام بضضالطعن علضض  قضضرار حمكمضضة التن يضضذ أمضضام   أمضضام حمكمضضة الت

حمكمضضضة اسضضضتئناو عمضضضان فضضضتم رئ االسضضضتئناو موضضضضوعا، وأنضضضه مت  سضضضليي العقضضضارين      

ئينضار و ضدر    192.972املذكورين باسم الطاعن و ر د له بذمضة املن ضذ ضضدها مبلض      

ائلضضه بعملضضة ئولضضة  حبق ضضا أمضضر حضضبس و قضضدم بالطلضض  نلزام ضضا بسضضدائ هضضذا املبلضض  أو مضضا يع   

أ ضدر قاضضي التن يضذ بضأبو ظض" احمضر بتن يضذ السضند          16/1/2020انمارا  وبتضاريم  

الصضضضائر يف اململكضضضة احرئنيضضضة ادا.يضضضة فيمضضضا  ضضضضمنه مضضضن إلضضضزام   969التن يضضضذا رقضضضم 

ئينضضضار أرئنضضضي. اسضضضتأن ق املطعضضضون  192.972املطلضضضوب ضضضضدها أن  ضضضإئا للطالضضض  مبلضضض   

 23/03/2021.  و لسضضضضة 113/2021و رقضضضضم ضضضضضدها هضضضضذا احلكضضضضم باالسضضضضتئنا   

حكمضضق حمكمضضة االسضضتئناو بوقضضف االسضضتئناو  عليقضضا حلضضط فصضضي حمكمضضة التمييضضز   

وكضذلك إىل حضط مضا  سض ر عنضه نتيلضة احلكضم         720/2021احرئنية يف الطعضن رقضم   

املقامة يف وجه املستأنف ضد  و خضرين،   4670/2020الذا سيصدر يف الدعوى رقم 

ذا احلكم بالنق  وقدمق املطعون ضدها مذكرة برفضه وعضرض  طعن الطاعن يف ه

 الطعن عل  هذ  احملكمة بغرفة مشورة ورأ  أنه جدير بالنظر وحدئ  جلسة لنظر .

وحيضضث إن حا ضضي مضضا ينعضضا  الطضضاعن علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه القصضضور يف التسضضبي        

سضضتوف  كامضضي وفال ضضة القضضانون واوطضضأ يف  طبيقضضه ذلضضك أن السضضند املطلضضوب  ن يضضذ  ا   

الشرويف القانونية ال  نصق علي ا كي من ا  اقية التعاون القانوني والقضضائي املةمضة   

بضضط ئولضضة انمضضارا  العربيضضة املت ضضدة واململكضضة احرئنيضضة ادا.يضضة، وال ئ ضضة التنظيميضضة     

لقضانون انجضراءا  املدنيضة بشضضأن  ن يضذ اححكضام واحوامضضر والسضندا  احجنبيضة ال زمضضة        

بتن يضضذ  ئاخضضي ئولضضة انمضضارا  العربيضضة املت ضضدة و ذييلضضه بالصضضيغة التن يذيضضة، وال        لبمضضر

يوجد أا قرار أو حكم أو أمضر سضارا  ضائر مضن حمكمضة فتصضة باململكضة احرئنيضة         



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
654 

مضضن  102بوقضضف أو  عليضضم  ن يضضذ السضضند التن يضضذا املطلضضوب  ن يضضذ ، وأنضضه كوجضض  املضضائة   

عوى  عليقضا حلضط ال صضي يف ئعضوى أخضرى يتعلضم       قانون انجراءا  املدنية فإن وقضف الضد  

فقك بالدعاوى املوضوعية الض  صضتيف حمضاكم ئولضة انمضارا  بال صضي يف موضضوع ا        

ومن ثضم فض  جمضاا لتطبيضم هضذا الضنيف علض  طلبضا   ن يضذ اححكضام واحوامضر احجنبيضة             

أسضاس   الصائرة يف اململكة احرئنيضة حن احملكمضة انمارا يضة غضري فتصضة بال صضي يف      

الدعوى، وال جيوز دا التعرض له وإ ا  قتصضر م مت ضا علض  الت قضم مضن  ضوافر ةضرويف        

قبضضوا  ن يضضذ  ئاخضضي الدولضضة والضض  ورئ الضضنيف علي ضضا حصضضرا يف اال  اقيضضة الثنائيضضة للتعضضاون  

، ومضن ثضم ال   القانوني والقضائي وال صي الرابع من الباب الثالث من ال ئ ضة التنظيميضة  

صضضي يف الطلضض  حلضضط ال صضضي يف ئعضضوى موضضضوعية أخضضرى منظضضورة يف    جمضضاا لتعليضضم ال 

اململكضضة احرئنيضضة، وإذ خضضالف احلكضضم املطعضضون فيضضه هضضذا النظضضر فإنضضه يكضضون معيبضضا          

    بالقصور يف التسبي  وفال ة القانون كا يوج  نقضه.   

من ا  اقية التعضاون   22و  19و  18أن م ائ نيف املوائ وحيث إن هذا النعي سديد ذلك 

القضضانوني والقضضضضائي السضضضارية بضضضط ئولضضضة انمضضارا  العربيضضضة املت ضضضدة واململكضضضة احرئنيضضضة   

ادا.يضضة يعضض و كضضي مضضن البلضضدين املتعاقضضدين باححكضضام الصضضائرة مضضن حمضضاكم البلضضد    

ا خضضر احلضضائزة لقضضوة احمضضر املقضضضي بضضه وين ضضذها يف إقليمضضه وفضضم اححكضضام الضضوارئة ب ضضذا  

ئية املختصضضة لضضدى الطضضرو املطلضضوب التن يضضذ إليضضه أن     ال صضضي. وال جيضضوز للسضضلطة القضضضا   

 ب ضضضث يف أسضضضاس الضضضدعوى وال أن  ضضضرف   ن يضضضذ احلكضضضم إال يف احلضضضاال  ا  يضضضة : ...      

و قتصر م مة اديئة القضضائية املختصضة لضدى البلضد املطلضوب إليضه احلكضم علض  الت قضم          

ة أم ال ئون ممضضا إذا كضضان قضضد  ضضوافر  فيضضه الشضضرويف املنصضضو  علي ضضا يف هضضذ  اال  اقيضض     

مضن قضرار    87التعرض ل  يف املوضوأ ومن ثم  صدر أمرهضا بالتن يضذ. والضنيف يف املضائة     

يف ةضضان ال ئ ضضة التنظيميضضة لقضضانون انجضضراءا      2018لسضضنة  57جملضضس الضضوزراء رقضضم   

ضضض احملضضررا  املوثقضضة وحماضضضر الصضضلح الضض   صضضدق علي ضضا احملضضاكم يف بلضضد       1املدنيضضة: " 

ذها يف الدولة بذا  الشرويف املقررة يف قانون ذلك البلضد لتن يضذ   أجن" جيوز احمر بتن ي

( مضن هضذ    1ض يطل  احمضر بالتن يضذ املشضار إليضه يف البنضد )     2مثي   ا الصائرة يف الدولة. 

املضضائة بعريضضضة  قضضدم لقاضضضي التن يضضذ بضضذا  انجضضراءا  والشضضرويف املنصضضو  علي ضضا يف      

( مضن املضائة   2..." ، وكضان الضنيف يف البنضد )   ( مضن هضذ  ال ئ ضة    85( من املضائة ) 2البند )

ض يطلض  احمضضر بالتن يضضذ بعريضضضة  قضدم مضضن ذا الشضضأن مشضضتملة      2( مضن ال ئ ضضة " ...  85)

( مضضن هضضذ  ال ئ ضضة إىل قاضضضي التن يضضذ، ويصضضدر    16علضض  البيانضضا  احملضضدئة يف املضضائة )  
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سضتئنافه وفقضا   القاضي أمر  خ ا ث ثة أيام علض  احكثضر مضن  ضاريم  قضد  ا، وجيضوز ا      

مضضن ال ئ ضضة ال صضضي    87للقواعضضد وانجضضراءا  املقضضررة السضضتئناو اححكضضام ..." واملضضائة     

القواعضد املنصضضو  علي ضضا يف هضضذا ال صضضي بأحكضام املعاهضضدا  واال  اقيضضا  بضضط الدولضضة   

وغريها من الدوا يف ةأن  ن يضذ اححكضام واحوامضر والسضندا  احجنبيضة ممضا مضإئا  أن        

 يذ ك كمضة أبضوظ" االبتدائيضة فيمضا اضيف  ن يضذ اححكضام واحوامضر         ئور قاضي التن

والسضضندا  الصضضائرة يف اململكضضة احرئنيضضة ادا.يضضة املطلضضوب  ن يضضذها يف ئولضضة انمضضارا   

العربيضضة املت ضضدة علضض  الت قضضم مضضن  ضضوافر الشضضرويف الضض  نصضضق علي ضضا ا  اقيضضة التعضضاون          

لسضند التن يضذا والشضرويف الض  نصضق علي ضا       القانوني والقضائي املةمة بط البلدين يف ا

ال ئ ضضة التنظيميضضة فيمضضا ال يتعضضارض مضضع نصضضو  اال  اقيضضة املضضذكورة وحضضاا  ضضوفر  لضضك     

الشضضرويف علضض  قاضضضي التن يضضذ أن يصضضدر أمضضر  بوضضضع الصضضيغة التن يذيضضة علضض  السضضند           

املطلوب  ن يذ  يف الدولة، ئون أن يب ضث يف أسضاس الضدعوى أو النضزاأ الضذا  ضدر فيضه        

احلكم أو السند، أو التعرض ل  يف املوضوأ، وال جيضوز رفض  الطلض  إال إذا  ضوفر      

مضن اال  اقيضة. ملضا كضان ذلضك وكضان        19إحدى احلاال  املنصو  علي ا حصضرا باملضائة   

 102احلكم املطعون فيه خضالف املقتضضيا  القانونيضة سضال ة البيضان واسضتند إىل املضائة        

 نيف عل  أنه "  ضأمر احملكمضة بوقضف الضدعوى إذ رأ       من قانون انجراءا  املدنية ال 

 عليضم احلكضضم يف موضضضوع ا علضض  ال صضضي يف مسضألة أخضضرى يتوقضضف علي ضضا احلكضضم ... "   

بوقف االستئناو  عليقضا حلضط فصضي حمكمضة التمييضز احرئنيضة يف الطعضن رقضم         وحكم 

ى وكذلك إىل حط ما  س ر عنه نتيلة احلكم الذا سيصدر يف الدعو 720/2021

وإذ كان هذا من احلكم املقامة يف وجه املستأنف ضد  و خرين.  4670/2020رقم 

املطعون فيه حبثا يف أسضاس النضزاأ الضذا  ضدر فيضه السضند التن يضذا، و عرضضا ل  ضيف          

وجضوئ أا قضرار    احورق قد خلق مما ي يضد  واحلاا أنه ممنوأ عليه ال سيما وأناملوضوأ، 

ة باململكضة احرئنيضة ادا.يضة بوقضف أو  عليضم      أو حكم أو أمر سارا  ائر من حمكم

 ن يذ السند التن يذا املطلوب  ن يذ ، وهو ما يعي  احلكم املطعضون فيضه بالقصضور يف    

التسبي  وفال ة القانون مما يوج  نقضه علض  أن يكضون مضع الضنق  انحالضة لكضون       

 ا.    احلكم اقتصر عل  ال صي يف ئفع فرعي  ر   عليه وقف االستئناو  عليق

 

********** 
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 )مدني عمالي( 30/6/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ زهري اسكندر 

 وعضوية املستشارين: عثمان مكرم، أزهرا مبار .

(81) 

 

 ق . أ( 15س  2021لسنة   131)الطعن رقم 

 ( عمي. حمكمة املوضوأ " سلطت ا ".1

بدايت ا ومد  ا و ر يض  أثارهضا وحتديضد     استخ   ع قة العمي بعنا رها وحتديد -

مقدار االجر مضن قبيضي ف ضم الواقضع الصض يح يف الضدعوى.  سضتقي بضه حمكمضة املوضضوأ.           

 مت  كان استخ   ا سائغًا. غري فالف للثابق باحوراق. مثاا.  

  

 خةة ". خةة. حمكمة املوضوأ "سلطت ا ". ( إثبا  "2

تضه علض  وجضه معضط. حسضبه أن يقضوم كضا نضدب لضه          ال إلزام عل  اوبري بضأن يضإئا م م   -

عل  الن و الذا يرا  حمققًا للغاية ال  ندب دا طاملًا أن عمله يف الن اية خاضع لتقضدير  

 حمكمة املوضوأ. مثاا.  

  

 (  عوي . فصي  عس ي. عمي. 3

اسضضت قاق العامضضي  عويضضضًا يقضضدر كبلضض  ال جيضضاوز أجضضر  عضضن مضضدة  ث ثضضة أةضض ر علضض        -

خضضر أجضضر كضضان يسضضت قه إذا كضضان عقضضد عملضضه غضضري حمضضدئ املضضدة وقضضام  ضضاح      أسضضاس أ

 العمي بإن ائه  عس يا. مثاا.  

  

 ( نق  " أسباب الطعن بالنق . النعي الذا ال حيقم سوى مصل ة نظرية. 4

النعضضي الضضذا ال حيقضضم للطضضاعن سضضوى مصضضل ة نظريضضة ال يضضإئا إىل نقضض  احلكضضم          -

 املطعون فيه. مثاا.  
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 سباب الطعن بالنق  ما ال يقبي من ا. " نظر الطعن واحلكم فيه ". ( نق  " أ5

ال يعي  احلكم املطعون فيه القصور يف أسبابه القانونية متض  كضان قضد انت ض  إىل      -

النتيلة الص ي ة. حملكمة النق  أن  نشأ له أسبابا جديدة كيما  صلح ب ا قضضاء   

 ئون أن  نقضه. مثاا.  

  

 ( أجر. عمي.6

املضضة الضض  أمضضضق سضضنة مسضضتمرة يف اودمضضة يف احلصضضوا علضض  إجضضازة وضضضع    حضضم الع -

مد  ا مخسة واربعون يومضًا مدفوعضة احجضر بالكامضي. حق ضا يف احلصضوا مضن بعضد علض           

ف  ضضط يوميضضًا ال  زيضضد كضضي من ضضا علضض  نصضضف سضضاعة للرضضضاعة. حتتسضض  ال   ضضان مضضن          

 ساعا  العمي.

التط و   طلب ما. ليس دا مضن بعضد طلض     اعتبارها متةعه إذا باةر  العمي يف احل -

 بدا ععن ما أئ ه.  

حق ضضا يف بضضدا ذلضضك إذا طلبضضق ورفضض   ضضاح  العمضضي. يقضضع علي ضضا عضض ء إثبضضا  طلضض     -

 حصودا عل  أجازة الوضع و طل  نيي ف  ي رضاعة ورف   اح  العمي. مثاا.  

  

 (  عوي . فوائد. 7

ن عن الضرر الذا حلم به مضن جضراء مطضي    ال ائدة التاخريية. اعتبارها  عويضًا للدائ -

املضدين يف الوفضاء بااللتزامضا  املاليضة متض  كضان املبلض  حمضي االلتضزام معلضوم املقضدار وقضضق            

 الطل .  

احتسضضاب ا مضضن  ضضاريم املطالبضضة القضضضائية إذا كضضان لضضدين معلضضوم املقضضدار ال اضضضضع           -

إذا كضان للقضضاء سضلطة    لتقدير القضاء احتساب ا ب ا من  اريم  ريورة احلكم ن ائيضًا  

 يف  قدير الدين احملكوم به.  

  

املقرر ض يف قضاء هذ  احملكمة ض أن اسضتخ   ع قضة العمضي بعنا ضرها وحتديضد       -1

بدايت ا ومد  ا و ر ي   ثارهضا وحتديضد مقضدار احجضر مضن قبيضي ف ضم الواقضع الصض يح يف          

ر املسضتندا  املقدمضة   الدعوى الذا  ستقي به حمكمة املوضوأ ودا يف سبيي ذلضك  قضدي  

في ضضضا ووزن أئلت ضضضا ويف احخضضضذ كضضضا  طمضضضئن إليضضضه من ضضضا و إطضضضرا  مضضضا عضضضدا  متضضض  كضضضان      

استخ   ا سائغًا وغري فالف للثابق باحوراق، كما أن دضا أن  أخضذ كضا انت ض  إليضه      
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 قرير اوبري حممواًل عل  أسضبابه وعندئضذ ال  لتضزم بضالرئ علض  االع اضضا  الض   وجضه         

قريضضر الضضذا أخضضذ  بنتيلتضضه كليضضًا أو جزئيضضًا إذ يف أخضضذها بضضه علضض  هضضذا الن ضضو مضضا إىل الت

يدا عل  أن ا    د يف هذ  االع اضضا  مضا يسضت م الضرئ علي ضا بضأكثر ممضا  ضضمنه         

 التقرير.

املقضضرر أن اوضضبري ال يلتضضزم بضضأن يضضإئا م متضضه علضض  وجضضه معضضط وحسضضبه أن يقضضوم كضضا    -2

حمقًقضضا للغايضضة الضض  نضضدب دضضا طاملضضا أن عملضضه يف الن ايضضة    نضضدب لضضه علضض  الن ضضو الضضذا يضضرا    

خاضع لتقدير حمكمة املوضوأ وطاملا أنه وجد فيما عرض عليه وقام به ما يعينضه علض    

أئاء عمله طبقًا للقانون، ملا كان ذلك وكان  قرير اوبري قد انت   إىل حتديضد احجضر   

زائدًا عضن احجضر احملضدئ     –احجور الشامي احخري للطاعنة من خ ا ما هو ثابق بقسائم 

ئرهضضضم وبالتضضضالي فضضض   ثريضضض  علضضض  احلكضضضم االبتضضضدائي املإيضضضد     37262بلضضض    –بالعقضضضد 

بضضاحلكم املطعضضون إن هضضو أجضضرى حسضضاب أجضضر الطاعنضضة عضضن الث ثضضة أيضضام احخضضرية مضضن           

خدمت ا عل  هذا احساس ، وإذ واجه احلكضم االبتضدائي املإيضد بضاحلكم املطعضون فيضه       

اعنضضة بشضضأن طلضض  بضضدال  العمضضي انضضضايف والسضضكن و ضضذاكر السضض ر السضضنوية   ئفضضاأ الط

و ضضذاكر العضضوئة العائليضضة كضضا أورئ  كدونا ضضه قولضضه )ملضضا كانضضق املدعيضضة قضضد اسضضتند  يف    

ةأن طل  بدا سضاعا  العمضي انضضافية اىل  ضور ضضوئية لكشضوو حضضور وانصضراو         

د  لضك الكشضوو حليت ضا    ج دها وكيي املدع  علي ا وكان أثر هذا اجل د ان    قض 

فضض  االثبضضا  ومضضا كضضان ينبغضضي علضض  التقريضضر التكميلضضي أن يتخضضذها أساسضضًا حعمالضضه وال   

جيضضوز للم كمضضة التعويضضي علي ضضا االمضضر الضضذى  كضضون معضضه الضضدعوى قضضد خلضضق ممضضا يإيضضد     

املدعيضضة يف طلب ضضا لبضضدا سضضاعا  العمضضي انضضضافية ف فضضضه احملكمضضة عضضن  خضضر سضضنة يف   

بقبوا الدفع بعضدم ئضاأ الضدعوى بالنسضبة ملضا خض  السضنة احخضرية         خدمت ا، بعد القضاء 

..... وملضضا كضضان الثابضضق بعقضضد العمضضي الضضذى يضضنظم ع قضضة العمضضي بضضط طضضريف النضضزاأ أن بضضدا    

السضضكن أحضضد م ضضرئا  احجضضر الشضضامي للمدعيضضة وكضضان خضضبري الضضدعوى اح ضضلي الضضذى        

املدعيضضة الشضضامي فضض   ضضاريم   طمضضئن احملكمضضة اىل مضضا انت ضض  اليضضه قضضد  انت ضض  اىل أن أجضضر 

ئرهضضم وأن املضضدع  علي ضضا قضضد سضضدئ  أجضضور   37262.17انت ضضاء خدمضضة املدعيضضة  قضضد بلضض    

ايضضام 3ومتبقضض  بضضذمت ا را ضض     31/3/2020املدعيضضة ومضضن بين ضضا بضضدا السضضكن  حتضض       

وقضق احملكمة ب ا، ومن مجاأ ما  قدم يكون طلض  بضدا السضكن علض  غضري اسضاس       

العمي املشار إليه است قاق املدعية بدا  ضذاكر طضريان نقديضة     .....وملا كان الثابق بعقد

دضضضا وللمعضضضالط املضضضإهلط اعتمضضضائا علضضض  متوسضضضك قيمضضضة التضضضذكرة لبلضضضدها كمضضضا حتضضضدئ   

الشضضركة وهضضذ  القيمضضة النقديضضة  ضضوزأ نسضضبيًا و ضضدفع مضضع احجضضر الشضض را وكضضان خضضبري          
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ر  اح لي أن مضن ضضمن   الدعوى الذى  طمئن احملكمة اىل ما انت   اليه يف نتيلة  قري

م ضضرئا  أجضضر الطاعنضضة بضضدا  ضضذاكر طضضريان وأن املضضدع  علي ضضا قامضضق بسضضدائ القيمضضة          

النقدية لبدا التضذاكر املطالض  ب ضا مضع احجضر الشض را وفقضا ملضا نضيف عليضه عقضد العمضي             

فتخليف احملكمة اىل القضاء  برف  هذا الطل  .... وإذ كان ع قة العمي قضد انت ضق   

ن جان  املضدع  علي ضا  ومضن ثضم  ت مضي ن قضا  عضوئة املدعيضة فقضك ئون          بإرائة من رئة م

اط ادا لعدم النيف عل  ذلك بعقد العمي  ومن ثم  قضي احملكمة بإلزام املدع  علي ا 

بضضأن  ضضإئا للمدعيضضة   ضضذكرة سضض ر عضضوئة للل ضضة الضض  اسضضتقدمت ا من ضضا حضضاا مغائر  ضضا       

سضضائغًا وغضضري فضضالف للثابضضق يف   اراضضضي الدولضضة ... ( وكضضان ذلضضك الضضذا أورئ  احلكضضم     

احوراق ويف حضضدوئ سضضلطة حمكمضضة املوضضضوأ التقديريضضة وكضضان  قضضدير أ عضضاب احملامضضاة       

يدخي يف  لكم احلدوئ، فضإن  عييبضه كضا ورئ يف هضذا اوصضو  يضض ي حمض  جضدا         

 موضوعي مرفوض فيما  ستقي حمكمة املوضوأ بتقدير .

( مضن قضانون  نظضيم    123ائ نيف املضائة ) املقرر ض يف قضاء هذ  احملكمة ض من أن م    -3

ع قضا  العمضضي أنضضه إذا كضان عقضضد العمضضي غضري حمضضدئ املضضدة وقضام  ضضاح  العمضضي بإن ائضضه     

 عس يًا فإن التعوي  الذا يست قه العامي عن الضرر الذا حلقه من جراء هذا انن اء 

يقضضدر كبلضض  ال ُيلضضاوز أجضضر  عضضن مضضدة ث ثضضة أةضض ر حيسضض  علضض  أسضضاس  خضضر أجضضر كضضان    

يست قه  وذلك ك د أقصض  ملضا  كضن أن حتكضم بضه حمكمضة املوضضوأ مضن  عضوي           

وهضي  سضضتقي بتقضضدير هضذا التعضضوي  متضض  التزمضق  لضضك احلضضدوئ ئون رقابضة مضضن حمكمضضة     

النق ، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعضون فيضه قضد انت ض  إىل  قضدير التعضوي  عضن        

بالتضالي يضض ي  عييبضه كضا     ئرهضم و  37262ال صي التعس ي كا يوازى أجر ةض ر مبلض    

ورئ ب ضضذا السضضب  حمضض  جضضدا موضضضوعي ض مرفضضوض ض فيمضضا  سضضتقي حمكمضضة املوضضضوأ        

 بتقدير .

مستقر ض يف قضاء هذ  احملكمة ض من أنه مت  كان النعي ال حيقم للطاعن سضوى     -4

مصضضل ة نظريضضة فإنضضه ال يضضإئا إىل نقضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه ، ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان  

وبري أن )...   افضائ  املضدع  علي ضا  بأن ضا  التزمضق كامضي فض ة اننضذار         الثابق بتقرير ا

وأوفضضق   3/4/2020حتضض   5/1/2020ث ثضضة أةضض ر طبقضضًا لنصضضو  العقضضد بضضدءًا  مضضن  

املدعية أجورها، وان ضا أخطر  ضا بإن ضاء خضدما  ا خض ا اجتمضاأ رفضضق خ لضه التوقيضع          

كضا ي يضد أن ضا   ريضد معرفضة سضب         عل  اننضذار وحضرر  خبضك يضدها عبضارة علض  اننضذار       

إن اء خدمت ا )مرفم السضند( وقضدمق املضدع  علي ضا  ضورة بريضد إلك ونضي مرسضي مضن          

مضضضمونه ةضضكوى حضضوا خطضضاب انن ضضاء      6/1/2020املدعيضضة للمضضدع  علي ضضا بتضضاريم    
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بأن  سضب  انن ضاء إعضائة اديكلضة،      9/1/2020املوجه دا ورئ  املدع  علي ا  بتاريم 

املدعيضضة العبضضارة احملضضررة  خبضضك يضضدها علضض  ورقضضة اننضضذار و   نكضضر إرسضضادا  و   نكضضر 

للةيضضضد انلك ونضضضي بالشضضضكوى كضضضا يإكضضضد علضضضم املدعيضضضة  بإن ضضضاء خضضضدما  ا بتضضضاريم        

، وال  عتضضضضد اوضضضضةة  بصضضضضورة الةيضضضضد انلك ونضضضضي احملضضضضرر بلغضضضضة أجنبيضضضضة   5/1/2020

خطابضا  ال صضي السضابقة حتض       واملنسوب  دور  عضن املضدع  علي ضا عامضًا بإلغضاء مجيضع      

اةعار اخر إذ الثابق أن املدع  علي ا عندما قرر  إن اء خدما  املدعية اجتمعضق مع ضا   

وسلمت ا بصورة خا ة خطاب ان اء خدما  ا، ولو كانق قد  راجعق عن ذلضك ال بعضق   

ن س احسلوب املإسسي ووج ق للمدعية ن س ا قضرار العضدوا عضن إن ضاء اوضدما ....(،      

كان ذلك الذا انت   إليه  قرير اوبري مستمدًا من وقائع  نتله دضا أ ضل ا الثابضق    وإذ 

يف احوراق وبالتالي يض ي طل  الطاعنة لبدا اننذار عل  غري أساس حقيم بضالرف ،  

وإذ انت ضض   احلكضضم املطعضضون فيضضه إىل هضضذ  النتيلضضة الصضض ي ة فضضإن  عييبضضه بالقصضضور يف    

حيقم للطاعنة سوى مصل ة نظرية وبالتالي يض ي غضري  الرئ عل  أسباب انستئناو ال 

 .مقبوا

املسضضتقر ض يف قضضضاء هضضذ  احملكمضضة ض أنضضه متضض  انت ضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه إىل             -5

النتيلة الص ي ة ف  يعيبضه مضن بعضد  قصضور  يف أسضبابه القانونيضة إذ حملكمضة الضنق          

ضضضه، ملضضا كضضان ذلضضك   أن  نشضضأ لضضه أسضضبابًا جديضضدة كيمضضا  صضضلح ب ضضا قضضضاء  ئون أن  نق    

وكضضان الثابضضق بتقريضضر اوضضبري أن )... قضضدمق الشضضركة املضضدع  علي ضضا  ضضورة فضضا ور ط        

يثبتا سدائها الرسضوم الدراسضية حط ضاا املدعيضة عضن ال ض ة        26/11/2019مإرختط  

فلضم يثبضق    3/4/2020وكضان أخضر يضوم عمضي دضا       2020حت  مارس  2020من يناير 

ببضضدا  علضضيم احبنضضاء...(، وإذ كضضان ذلضضك الضضذا انت ضض  إليضضه   للخضضةة  ضض ة مطالبضضة املدعيضضة  

 قريضضر اوضضبري مسضضتمدًا مضضن وقضضائع  نتلضضه دضضا أ ضضل ا الثابضضق يف احوراق وبالتضضالي يضضض ي   

طل  الطاعنة لبضدا  علضيم احبنضاء علض  غضري أسضاس حقيضم بضالرف ، وإذ انت ض  احلكضم           

مضع هضذ  النتيلضة الصض ي ة     االبتدائي املإيد باحلكم املطعضون فيضه إىل نتيلضة  صضائفق     

قصور  يف أسبابه القانونيضة ومضا  ضضمنته  لكضم احسضباب مضن        -من بعد  -ف  يعيبه 

 قريرا  قانونية خاطئة إذ حملكمة النق  أن  نشأ له أسبابًا جديدة كيما  صلح ب ضا  

 قضاء  ئون أن  نقضه.

( مضن  30املضائة ) املقرر ض يف قضضاء هضذ  احملكمضة ض أن الضنيف يف ال قضرة احوىل مضن           -6

قانون  نظيم ع قا  العمي أن " للعاملة أن حتصي عل  إجازة وضع بأجر كامي مضد  ا  
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مخسة وأربعون يومضا  شضمي ال ض ة الض   سضبم الوضضع و لضك الض   لي ضا وبشضريف اال  قضي            

مدة خدمت ا املستمرة لدى  اح  العمضي عضن سضنه و كضون إجضازة الوضضع بنصضف أجضر         

( منه عل  أنضه "  31د أمضق املدة املشار إلي ا "  والنيف يف املائة )إذا    كن العاملة ق

خ ا الثمانية عشر ة رًا التالية لتاريم الوضع يكون للعاملة ال   رضع ط لض ا فضضً    

عن مدة الراحضة املقضررة احلضم يف ف  ضط  خضر ط يوميضًا دضذا الغضرض ال  زيضد كضي من ضا            

االضضضافيتان مضضن سضضاعا  العمضضي وال ي  ضض    علضض  نصضضف سضضاعة وحتتسضض  ها ضضان ال   ضضان 

علي مضضا اا ص ضضي  يف احجضضر" يضضدا علضض  أن للعاملضضة ض الضض  أمضضضق سضضنة مسضضتمرة يف             

اودمة ض احلم يف احلصوا عل  اجازة وضع مد  ا مخسة وأربعون يومضا مدفوعضة احجضر     

عضد علض    بالكامي ض  شمي ال  ة ال   سبم الوضع و لك ال   لي ا ض ودا احلصوا  من ب  

ف  ط يوميًا ال  زيد كي من ا عل  نصف ساعة للرضاعة وحتتس  ها ان ال   ضان مضن   

ساعا  العمي، فإذ    طل  العاملة احلصوا عل  إجازة الوضع كل ا أو جضزء من ضا أو   

   طل  احلصوا عل  ف  ي الرضاعة وباةر  عمل ا عد  متةعة وال يكون دا مضن  

أما إذا طلبق ورف   اح  العمضي من  ضا إجضازة الوضضع أو     بعد طل  بدا عن ما أئ ه، 

خصم ةيئًا من احجر ض رغضم  ضوافر ةضرويف اسضت قاق ا ض فانقطعضق عضن العمضي أو رفض              

اعتبار ف  ي الرضاعة ضضمن سضاعا  العمضي عضد فضً  بالتزاما ضه الض  ي رضض ا قضانون          

تبار ف  ي الرضضاعة   نظيم ع قا  العمي وحم للعاملة طل  الزامه بأجرها كامً  واع

ضمن ساعا  العمي، ويقع علض  العاملضة عض ء اثبضا  طلض  حصضودا علض  إجضازة الوضضع          

وطلضض  نيضضي ف  ضضي الرضضضاعة ملضضا كضضان ذلضضك وكانضضق الطاعنضضة    ضضدأ أن ضضا طلبضضق إجضضازة  

وضع ونيي ساعة رضاعة وأن الشركة املطعضون ضضدها رفضضق طلب ضا وبالتضالي يضض ي       

  أساس.مطالبت ا ببدا عن ا عل  غري

من املقرر ض يف قضاء هذ  احملكمة ض أن ال ائدة التأخرييضة الض  ُيقضض  ب ضا للضدائن       -7

بناء عل  طلبه ال  عدو أن  كون  عويضاا  لضه عضن الضضرر الضذا حلضم بضه مضن جضراء مطضي          

املدين يف الوفاء بااللتزاما  املالية ض مت  كان املدين موسرًا وكان املبل  حمضي االلتضزام    

ملقدار وقق الطل  ض رغضم حلضوا أجلض ا واحليلولضة بضط الضدائن واالنت ضاأ ب ضا ض وهضو             معلوم ا

ضرر ُم  ض ال يقبي إثبا  العكس ض وحتضدئ احملكمضة نسضبة هضذا التعضوي  إىل املبلض         

املقضي به و سضرا مضن  ضاريم املطالبضة القضضائية مضا   حيضدئ اال  ضاق أو العضرو  ارًاضا           

ينيف القانون عل  خ و ذلك، واملقصوئ بكضون املبلض      خر لسريان ا وهذا كله ما  

حمضضي االلتضضزام معلضضوم املقضضدار وقضضق الطلضض  هضضو أال يكضضون املبلضض  املطالضض  بضضه خاضضضعاا يف      

حتديضضد  ملطلضضم  قضضدير القضضضاء، أمضضا حيضضث يكضضون مسضضتنداا إىل أسضضس ثابتضضة حبيضضث ال         
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الطلض  ولضو نضازأ    يكون للقضاء سلطة رحبة يف التقدير فإنه يكون معلوم املقضدار وقضق   

املضضدين يف اسضضت قاقه أو مقضضدار  ويضضتعط  عضضوي  الضضدائن عنضضه بنسضضبة معينضضة مقابضضي خطضضأ     

التضضأخري يف حضضد ذا ضضه، وُ  سضض  اعتبضضاراا مضضن  ضضاريم املطالبضضة القضضضائية إذا كضضان الضضدين       

اح لي معلوم املقضدار ال اضضع لتقضدير القضضاء، واعتبضاراا مضن  ضاريم  ضريورة احلكضم          

 ان للقضاء سلطة رحبة يف  قدير الدين احملكوم به.ن ائياا إذا ك

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

حيث إن الوقائع ض عل  مضا يضبط مضن احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق ض  ت صضي يف              

عمضالي   2020لسضنة   76أن الطاعنة أقامق عل  الشركة املطعون ضدها الدعوى رقم 

وتاميضضة الضضوارئة باملضضذكرة املقدمضضة   وفضضم الطلبضضا  ا  -كلضضي أبضضوظ" بطلضض  احلكضضم   

بإلزام ضضضا بضضضأن  ضضضإئا إلي ضضضا مسضضضت قا  ا العماليضضضة البالغضضضة        – 25/10/2020 لسضضضة 

ئرهم واملتمثلة يف احجور املتأخرة، وبدا ساعا  العمي انضضافية، وفضروق    1359510

بدا  عليم االبناء، وفروق بدا السكن، وبدا  ضذاكر السض ر السضنوية احسضرية، وبضدا      

نضضذار، وبضضدا االجضضازة، ومكافضضأة ن ايضضة اودمضضة، والتعضضوي  عضضن ال صضضي التعسضض ي،    ان

. وقالضق بيانضًا   %12و ذاكر العوئة احسرية، وة ائة اوةة، وال وائضد التأخرييضة بواقضع    

لضضضدعواها إن ضضضا ار بطضضضق مضضضع املطعضضضون ضضضضدها بعقضضضد عمضضضي غضضضري حمضضضدئ املضضضدة بضضضدءًا مضضضن    

ئرهضم، وإذ   25000م احساسي منه ئره 44300بأجر ة را مقدار   12/7/2015

حكمضضضق  22/6/2020أن ضضضق خضضضدمت ا ئون سضضضب  مشضضضروأ أقامضضضق ئعواهضضضا.  لسضضضة   

الضضدائرة الكليضضة بعضضدم اختصا ضض ا قيميضضًا بنظضضر الضضدعوى وأمضضر  بإحالت ضضا حبالت ضضا إىل      

عمضالي جزئضي أبضوظ"     2020لسنة  1282الدائرة اجلزئية فقيد   داودا حتق رقم 

بأحقية الطاعنضة    -بعد أن ندبق خبريًا  –كمق احملكمة ح 11/1/2021و لسة 

ئرهم مكافأة ن ايضة اودمضة ومبلض      82500ئرهم أجور متاخرة ومبل   3726يف مبل  

ئرهضضضم ألزمضضضق  92436ئرهضضضم  عويضضضضًا عضضضن ال صضضضي التعسضضض ي كلمضضضوأ مبلضضض      6210

ملقضضضي بضضه  علضض  املبلضض  ا  %4املطعضضون ضضضدها بهئائضضه إلي ضضا مضضع ال ائضضدة التأخرييضضة بواقضضع       

 %4كتعضضوي  عضضن ال صضضي التعسضض ي  سضضرا مضضن  ضضاريم  ضضريورة احلكضضم ن ائيضضًا وبواقضضع  

، ورفضضق مضا   3/4/2020عل  باقي املبل  احملكوم به  سرا من  اريم ن اية اودمضة  

عضضضدا ذلضضضك مضضضن طلبضضضا . اسضضضتأن ق املطعضضضون ضضضضدها هضضضذا احلكضضضم باالسضضضتئناو رقضضضم         

سضضضتئنافًا مقضضضابً  باالسضضضتئناو رقضضضم عمضضالي أبضضضوظ" واسضضضتأن ته الطاعنضضضة ا  304/2021

قضق احملكمة بتعديي احلكضم   24/2/2021عمالي أبوظ" و لسة  354/2020

املستأنف يف ةأن  قدير التعوي  عن ال صي التعس ي بزيائ ه إىل مضا يضوازا أجضر ةض ر     
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وألغتضه   –بداًل من املبلض  احملكضوم بضه ويضوازا أجضر مخسضة أيضام         -ئرهم  37262مبل  

  ال ائضدة التأخرييضة وقضضق جمضدئًا بضرف  هضذا الطلض ، وأيد ضه فيمضا عضدا           يف ةأن طل

ئرهم، طعنضق احملكضوم دضا     123488ذلك ليصبح املبل  انمجالي املقضي به للطاعنة 

يف هذا احلكم بطريم النق  بالطعن املاثي وقدمق املطعون ضدها مذكرة اختتمت ضا  

غرفضضة مشضضورة رأ  أنضضه جضضدير  بطلضض  رفضضضه وإذ ُعضضِرض الطعضضن علضض  هضضذ  احملكمضضة يف    

 بالنظر، وحدئ  جلسة لنظر  ئون مرافعة ة وية.

وحيث إن الطعن أقيم عل  ثنتا عشر سببًا  نعي الطاعنة باحوا والثاني والسابع والثامن 

واحلائا عشر واحخري وبالوجضه احوا مضن السضب  السضائس من ضا علض  احلكضم املطعضون         

ه والقصضضور يف التسضضبي  وال سضضائ يف االسضضتدالا فيضضه فال ضضة القضضانون واوطضضأ يف  طبيقضض 

وانخضض ا حبضضم الضضدفاأ وفال ضضة الثابضضق يف احوراق ، ويف بيضضان ذلضضك  قضضوا إن احلكضضم      

االبتضضدائي املإيضضد بضضاحلكم املطعضضون فيضضه انت ضض  إىل أن احجضضر الشضضامي احخضضري للطاعنضضة        

ئرهضم وجضر    44300ئرهم يف حط أن أجرها احخري ةامي كافة البدال  بل   37262

ذلك احلكم إىل اوطأ يف حسضاب مضا  سضت قه الطاعنضة عضن احجضور املتضأخرة، وانت ض          

احلكم إىل أن الطاعنة استوفق بدال  السضكن و ضذاكر السض ر السضنوية اسضتنائًا إىل      

نتيلة  قريضر اوضبري  كمضا رفض  القضضاء دضا ببضدا سضاعا  العمضي انضضافية و ضذاكر            

ئرهم يف حط أن ا  كبضد  مضائ  ألضف     200حملاماة كبل  العوئة العائلية وقدر أ عاب ا

 ئرهم، ذلك مما يعي  احلكم املطعون فيه ويستوج  نقضه.
وحيث إن هذا النعي مرئوئ ذلك بضأن املقضرر ض يف قضضاء هضذ  احملكمضة ض أن اسضتخ             

ع قة العمضي بعنا ضرها وحتديضد بضدايت ا ومضد  ا و ر يض   ثارهضا وحتديضد مقضدار احجضر           

بيضضي ف ضضم الواقضضع الصضض يح يف الضضدعوى الضضذا  سضضتقي بضضه حمكمضضة املوضضضوأ ودضضا يف  مضضن ق

سبيي ذلك  قدير املستندا  املقدمة في ا ووزن أئلت ا ويف احخذ كا  طمضئن إليضه من ضا و    

إطرا  ما عدا  مت  كان استخ   ا سضائغًا وغضري فضالف للثابضق بضاحوراق، كمضا أن       

اوضضبري حممضواًل علضض  أسضضبابه وعندئضذ ال  لتضضزم بضضالرئ    دضا أن  أخضضذ كضا انت ضض  إليضضه  قريضر   

علضض  االع اضضضا  الضض   وجضضه إىل التقريضضر الضضذا أخضضذ  بنتيلتضضه كليضضًا أو جزئيضضًا إذ يف     

أخذها بضه علض  هضذا الن ضو مضا يضدا علض  أن ضا    ضد يف هضذ  االع اضضا  مضا يسضت م              

بري ال يلتضزم بضأن يضإئا    الرئ علي ا بأكثر مما  ضمنه التقرير، كذلك من املقرر أن او

م مته عل  وجه معط وحسبه أن يقوم كا ندب لضه علض  الن ضو الضذا يضرا  حمقًقضا للغايضة        

ال  ندب دا طاملا أن عمله يف الن اية خاضع لتقدير حمكمة املوضضوأ وطاملضا أنضه وجضد     
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فيما عرض عليه وقام به ما يعينه عل  أئاء عملضه طبقضًا للقضانون، ملضا كضان ذلضك وكضان        

 قرير اوبري قد انت   إىل حتديد احجر الشامي احخري للطاعنة من خض ا مضا هضو ثابضق     

ئرهضم وبالتضضالي فضض    37262بلضض    –زائضدًا عضضن احجضضر احملضدئ بالعقضضد    –بقسضائم احجضضور  

 ثريضض  علضض  احلكضضم االبتضضدائي املإيضضد بضضاحلكم املطعضضون إن هضضو أجضضرى حسضضاب أجضضر          

مضضن خضضدمت ا علضض  هضضذا احسضضاس، وإذ واجضضه احلكضضم  الطاعنضضة عضضن الث ثضضة أيضضام احخضضرية  

االبتدائي املإيد باحلكم املطعون فيه ئفاأ الطاعنة بشضأن طلض  بضدال  العمضي انضضايف      

والسكن و ذاكر الس ر السنوية و ذاكر العوئة العائلية كا أورئ  كدونا ضه قولضه )ملضا    

ة اىل  ور ضضوئية  كانق املدعية قد استند  يف ةأن طل  بدا ساعا  العمي انضافي

لكشوو حضور وانصضراو ج ضدها وكيضي املضدع  علي ضا وكضان أثضر هضذا اجل ضد ان           

  قد  لك الكشوو حليت ا فض  االثبضا  ومضا كضان ينبغضي علض  التقريضر التكميلضي أن         

يتخضضذها أساسضضًا حعمالضضه وال جيضضوز للم كمضضة التعويضضي علي ضضا االمضضر الضضذى  كضضون معضضه      

ة يف طلب ضا لبضدا سضاعا  العمضي انضضافية  ف فضضه       الدعوى قضد خلضق ممضا يإيضد املدعيض     

احملكمضضة عضضن  خضضر سضضنة يف خضضدمت ا، بعضضد القضضضاء بقبضضوا الضضدفع بعضضدم ئضضاأ الضضدعوى     

بالنسبة ملا خ  السنة احخرية ..... وملا كان الثابق بعقد العمي الذى ينظم ع قضة العمضي   

دعيضضة وكضان خضضبري  بضط طضضريف النضزاأ أن بضضدا السضكن أحضضد م ضرئا  احجضضر الشضامي للم     

الدعوى اح لي الذى  طمئن احملكمة اىل ما انت   اليه قد  انت   اىل أن أجضر املدعيضة   

ئرهضم وأن املضدع  علي ضا قضد     37262.17الشامي ف   اريم انت اء خدمة املدعية  قد بل  

ومتبقضض  بضضذمت ا  31/3/2020سضضدئ  أجضضور املدعيضضة ومضضن بين ضضا بضضدا السضضكن  حتضض     

حملكمة ب ا، ومن مجاأ ما  قدم يكضون طلض  بضدا السضكن علض       ايام وقضق ا3را   

غري اساس .....وملا كان الثابق بعقضد العمضي املشضار إليضه اسضت قاق املدعيضة بضدا  ضذاكر         

طريان نقدية دا وللمعالط املإهلط اعتمضائا علض  متوسضك قيمضة التضذكرة لبلضدها كمضا        

فع مع احجر الش را وكضان خضبري   حتدئ  الشركة وهذ  القيمة النقدية  وزأ نسبيًا و د

الدعوى الذى  طمئن احملكمة اىل ما انت   اليه يف نتيلة  قرير  اح لي أن مضن ضضمن   

م ضضرئا  أجضضر الطاعنضضة بضضدا  ضضذاكر طضضريان وأن املضضدع  علي ضضا قامضضق بسضضدائ القيمضضة          

النقدية لبدا التضذاكر املطالض  ب ضا مضع احجضر الشض را وفقضا ملضا نضيف عليضه عقضد العمضي             

يف احملكمة اىل القضاء  برف  هذا الطل  .... وإذ كان ع قة العمي قضد انت ضق   فتخل

بإرائة من رئة من جان  املضدع  علي ضا  ومضن ثضم  ت مضي ن قضا  عضوئة املدعيضة فقضك ئون          

اط ادا لعدم النيف عل  ذلك بعقد العمي  ومن ثم  قضي احملكمة بإلزام املدع  علي ا 

ة للل ضضة الضض  اسضضتقدمت ا من ضضا حضضاا مغائر  ضضا    بضضأن  ضضإئا للمدعيضضة   ضضذكرة سضض ر عضضوئ   
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اراضضضي الدولضضة ... ( وكضضان ذلضضك الضضذا أورئ  احلكضضم سضضائغًا وغضضري فضضالف للثابضضق يف        

احوراق ويف حضضدوئ سضضلطة حمكمضضة املوضضضوأ التقديريضضة وكضضان  قضضدير أ عضضاب احملامضضاة       

يدخي يف  لكم احلدوئ ، فإن  عييبه كضا ورئ يف هضذا اوصضو  يضض ي حمض  جضدا       

 ضوعي مرفوض فيما  ستقي حمكمة املوضوأ بتقدير .مو
وحيث إن ما  نعا  الطاعنة عل  احلكم املطعون فيه بالسب  الثالث من أسضباب الطعضن   

فال ضضة القضضانون واوطضضأ يف  طبيقضضه إذ قضضدر التعضضوي  عضضن ال صضضي التعسضض ي كضضا يضضوازا 

ق بضاملطعون ضضدها   أجر ة ر واحد، يف حط أنه وبالنظر إىل احضرار البالغضة الض  حاقض   

وأسضضر  ا جضضراء ان ضضاء خضضدمت ا فإن ضضا  سضضت م  عويضضضًا يضضوازا أجضضر ث ثضضة أةضض ر، ذلضضك مضضا  

 يعي  احلكم املطعون فيه ويستوج  نقضه.  
وحيث إن هذا النعي مرئوئ كا هو مقرر ض يف قضضاء هضذ  احملكمضة ض مضن أن م ضائ نضيف           

عقد العمضي غضري حمضدئ املضدة     ( من قانون  نظيم ع قا  العمي أنه إذا كان 123املائة )

وقام  اح  العمي بإن ائه  عس يًا فإن التعوي  الذا يست قه العامي عن الضرر الضذا  

حلقه من جراء هذا انن اء يقدر كبل  ال ُيلاوز أجر  عن مضدة ث ثضة أةض ر حيسض  علض       

أساس  خر أجر كان يست قه وذلك ك د أقص  ملضا  كضن أن حتكضم بضه حمكمضة      

عوي  وهضي  سضتقي بتقضدير هضذا التعضوي  متض  التزمضق  لضك احلضدوئ ئون          املوضوأ من  

رقابة من حمكمة النق ، ملضا كضان ذلضك وكضان احلكضم املطعضون فيضه قضد انت ض  إىل          

ئرهضم وبالتضالي    37262 قدير التعوي  عن ال صي التعس ي كا يوازى أجر ة ر مبلض   

ض ض فيمضضا  سضضتقي   يضضض ي  عييبضضه كضضا ورئ ب ضضذا السضضب  حمضض  جضضدا موضضضوعي ض مرفضضو   

 حمكمة املوضوأ بتقدير .
وحيث إن ما  نعا  الطاعنة عل  احلكم املطعون فيه بالسب  الرابضع مضن أسضباب الطعضن     

القصضور يف التسضضبي  وانخضض ا حبضضم الضضدفاأ، ويف بيضان ذلضضك  قضضوا إن ضضا هسضضكق أمضضام   

نضذار   حمكمة املوضوأ بدرجتي ا بضدفاأ حا ضله أن املطعضون ضضدها    لتضزم بواجض  ان      

وأن ا كانق قد عممق عل  العاملط لدي ا بعدودا عن إخطارا  ان اء اودمة املوج ضة  

إلي م غداة   شي وباء كورونا املسضتلد  إال أن احلكضم املطعضون فيضه أعضرض عضن هضذا        

الضضدفاأ و  يقسضضطه حقضضه مضضن الب ضضث والتم ضضييف وجضضر  ذلضضك إىل القضضضاء بضضرف  طلضض   

 املطعون فيه ويستوج  نقضه. بدا اننذار، ذلك ما يعي  احلكم
وحيضضث إن هضضذا النعضضي مضضرئوئ كضضا هضضو مسضضتقر ض يف قضضضاء هضضذ  احملكمضضة ض مضضن أنضضه متضض       

كضضان النعضضي ال حيقضضم للطضضاعن سضضوى مصضضل ة نظريضضة فإنضضه ال يضضإئا إىل نقضض  احلكضضم     
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املطعون فيه، ملا كان ذلك وكضان الثابضق بتقريضر اوضبري أن )...   افضائ  املضدع  علي ضا         

لتزمضضضق كامضضضي فضضض ة اننضضضذار ث ثضضضة أةضضض ر طبقضضضًا لنصضضضو  العقضضضد بضضضدءًا مضضضن         بأن ضضضا  ا

وأوفضضضضق املدعيضضضضة أجورهضضضضا، وان ضضضضا أخطر  ضضضضا بإن ضضضضاء  3/4/2020حتضضضض   5/1/2020

خدما  ا خض ا اجتمضاأ رفضضق خ لضه التوقيضع علض  اننضذار وحضرر  خبضك يضدها عبضارة            

رفضضم السضضند( وقضضدمق علضض  اننضضذار كضضا ي يضضد أن ضضا   ريضضد معرفضضة سضضب  إن ضضاء خضضدمت ا )م  

املضضضدع  علي ضضضا  ضضضورة بريضضضد إلك ونضضضي مرسضضضي مضضضن املدعيضضضة للمضضضدع  علي ضضضا بتضضضاريم         

مضضضمونه ةضضكوى حضضوا خطضضاب انن ضضاء املوجضضه دضضا ورئ  املضضدع  علي ضضا        6/1/2020

بضضأن  سضضب  انن ضضاء إعضضائة اديكلضضة، و   نكضضر املدعيضضة العبضضارة         9/1/2020بتضضاريم 

نضضضذار و   نكضضضضر إرسضضضادا للةيضضضضد انلك ونضضضضي   احملضضضررة  خبضضضضك يضضضدها علضضضض  ورقضضضضة ان  

، وال  عتضضد 5/1/2020بالشضضكوى كضضا يإكضضد علضضم املدعيضضة  بإن ضضاء خضضدما  ا بتضضاريم      

اوضضةة  بصضضورة الةيضضد انلك ونضضي احملضضرر بلغضضة أجنبيضضة واملنسضضوب  ضضدور  عضضن املضضدع    

أن املضدع    علي ا عامًا بإلغاء مجيع خطابا  ال صي السابقة حت  اةضعار اخضر إذ الثابضق   

علي ا عندما قرر  إن اء خدما  املدعية اجتمعق مع ا وسضلمت ا بصضورة خا ضة خطضاب     

ان ضضاء خضضدما  ا، ولضضو كانضضق قضضد  راجعضضق عضضن ذلضضك ال بعضضق ن ضضس احسضضلوب املإسسضضي        

ووج ضضق للمدعيضضة ن سضض ا قضضرار العضضدوا عضضن إن ضضاء اوضضدما ....(، وإذ كضضان ذلضضك الضضذا      

من وقضائع  نتلضه دضا أ ضل ا الثابضق يف احوراق وبالتضالي       انت   إليه  قرير اوبري مستمدًا 

يض ي طل  الطاعنة لبدا اننذار عل  غري أساس حقيم بالرف ، وإذ انت ض  احلكضم   

املطعضضون فيضضه إىل هضضذ  النتيلضضة الصضض ي ة فضضإن  عييبضضه بالقصضضور يف الضضرئ علضض  أسضضباب         

 مقبوا. انستئناو ال حيقم للطاعنة سوى مصل ة نظرية وبالتالي يض ي غري
وحيث إن ما  نعا  الطاعنة عل  احلكم انبتدائي املإيد باحلكم املطعون فيه بالسضب   

اوامس من أسباب الطعن فال ة القانون واوطأ يف  طبيقه إذ رف  القضاء بأحقيضة  

الطاعنة لبضدا  علضيم احبنضاء  سضاندًا إىل قالضة ان نصضو  العقضد ةضريعة الطضرفط  قضضي           

إسسة التعليمية مباةرة حاا  قديم ما ي يد اسضت قاقه، يف حضط أن   بسدائ البدا إىل امل

الطاعنضضة قضضدمق مضضا ي يضضد التزم ضضا بسضضدائ الرسضضوم الدراسضضية حبنائ ضضا، ذلضضك مضضا يعيضض           

 احلكم املطعون فيه ويستوج  نقضه.
وحيضضث إن هضضذا النعضضي مضضرئوئ كضضا هضضو مسضضتقر ض يف قضضضاء هضضذ  احملكمضضة ض مضضن أنضضه متضض       

ن فيه إىل النتيلة الص ي ة ف  يعيبه من بعضد  قصضور  يف أسضبابه    انت   احلكم املطعو

القانونية إذ حملكمة الضنق  أن  نشضأ لضه أسضبابًا جديضدة كيمضا  صضلح ب ضا قضضاء  ئون          
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أن  نقضه، ملا كان ذلك وكضان الثابضق بتقريضر اوضبري أن )... قضدمق الشضركة املضدع         

سضضضدائها الرسضضضوم الدراسضضضية يثبتضضضا  26/11/2019علي ضضضا  ضضضورة فضضضا ور ط مضضضإرختط  

وكضان أخضر يضوم عمضي       2020حتض  مضارس    2020حط اا املدعية عن ال  ة مضن ينضاير   

فلضضم يثبضضق للخضضةة  ضض ة مطالبضضة املدعيضضة ببضضدا  علضضيم احبنضضاء...(، وإذ       3/4/2020دضضا 

كان ذلك الذا انت   إليه  قرير اوبري مستمدًا من وقضائع  نتلضه دضا أ ضل ا الثابضق يف      

ق وبالتضضضالي يضضضض ي طلضضض  الطاعنضضضة لبضضضدا  علضضضيم احبنضضضاء علضضض  غضضضري أسضضضاس حقيضضضم  احورا

بالرف ، وإذ انت   احلكم االبتدائي املإيد باحلكم املطعون فيه إىل نتيلة  صضائفق  

قصضور  يف أسضبابه القانونيضة ومضا      -مضن بعضد    -مع هذ  النتيلة الصض ي ة فض  يعيبضه    

اطئضة إذ حملكمضة الضنق  أن  نشضأ لضه       ضمنته  لكضم احسضباب مضن  قريضرا  قانونيضة خ     

 أسبابًا جديدة كيما  صلح ب ا قضاء  ئون أن  نقضه.
وحيث إن ما  نعا  الطاعنة عل  احلكم املطعون فيه بالوجه الثاني من السب  السضائس  

من أسباب الطعن فال ضة القضانون واوطضأ يف  طبيقضه إذ رفض  القضضاء للطاعنضة ببضدا         

ع فال ًا مضا انت ض  إليضه  قريضر اوضبري التكميلضي، ذلضك        ساعا  الرضاعة وإجازة الوض

 ما يعي  احلكم املطعون فيه ويستوج  نقضه.
وحيث إن هذا النعي غري سديد ذلك بأن املقرر ض يف قضاء هذ  احملكمضة ض أن الضنيف يف      

( مضضن قضضانون  نظضضيم ع قضضا  العمضضي أن " للعاملضضة أن حتصضضي  30ال قضضرة احوىل مضضن املضضائة )

وضضضع بضضأجر كامضضي مضضد  ا مخسضضة وأربعضضون يومضضا  شضضمي ال ضض ة الضض   سضضبم     علضض  إجضضازة 

الوضع و لك ال   لي ا وبشضريف اال  قضي مضدة خضدمت ا املسضتمرة لضدى  ضاح  العمضي عضن          

سضضنه و كضضون إجضضازة الوضضضع بنصضضف أجضضر إذا    كضضن العاملضضة قضضد أمضضضق املضضدة املشضضار   

ثمانيضة عشضر ةض رًا التاليضة لتضاريم      ( منضه علض  أنضه " خض ا ال    31إلي ا "  والنيف يف املضائة ) 

الوضع يكون للعاملة ال   رضع ط ل ا فضً  عن مدة الراحضة املقضررة احلضم يف ف  ضط     

 خر ط يوميًا دذا الغرض ال  زيد كي من ا عل  نصف ساعة وحتتس  ها ضان ال   ضان   

أن االضضضافيتان مضضن سضضاعا  العمضضي وال ي  ضض  علي مضضا اا ص ضضي  يف احجضضر" يضضدا علضض     

للعاملضضة ض الضض  أمضضضق سضضنة مسضضتمرة يف اودمضضة ض احلضضم يف احلصضضوا علضض  اجضضازة وضضضع       

مد  ا مخسة وأربعون يوما مدفوعة احجضر بالكامضي ض  شضمي ال ض ة الض   سضبم الوضضع          

و لك ال   لي ا ض ودا احلصوا  من بعد عل  ف  ط يوميًا ال  زيد كي من ا علض  نصضف    

ال   ضضان مضضن سضضاعا  العمضضي، فضضإذ    طلضض  العاملضضة     سضضاعة للرضضضاعة وحتتسضض  ها ضضان   

احلصضضوا علضض  إجضضازة الوضضضع كلضض ا أو جضضزء من ضضا أو    طلضض  احلصضضوا علضض  ف  ضضي          
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الرضاعة وباةر  عمل ا عد  متةعة وال يكضون دضا مضن بعضد طلض  بضدا عضن مضا أئ ضه،          

رغضم  أما إذا طلبق ورف   اح  العمي من  ا إجازة الوضع أو خصم ةيئًا من احجضر ض    

 وافر ةرويف است قاق ا ض فانقطعق عن العمضي أو رفض  اعتبضار ف  ضي الرضضاعة ضضمن        

سضضاعا  العمضضي عضضد فضضً  بالتزاما ضضه الضض  ي رضضض ا قضضانون  نظضضيم ع قضضا  العمضضي وحضضم    

للعاملضضة طلضض  الزامضضه بأجرهضضا كضضامً  واعتبضضار ف  ضضي الرضضضاعة ضضضمن سضضاعا  العمضضي،   

ا علضض  إجضضازة الوضضضع وطلضض  نيضضي ف  ضضي     ويقضضع علضض  العاملضضة عضض ء اثبضضا  طلضض  حصضضود     

الرضضضاعة ملضضا كضضان ذلضضك وكانضضق الطاعنضضة    ضضدأ أن ضضا طلبضضق إجضضازة وضضضع ونيضضي سضضاعة  

رضضضاعة وأن الشضضركة املطعضضون ضضضدها رفضضضق طلب ضضا وبالتضضالي يضضض ي مطالبت ضضا ببضضدا   

 عن ا عل  غري أساس.
أسباب الطعضن   وحيث إن ما  نعا  الطاعنة عل  احلكم املطعون فيه بالسب  العاةر من

فال ضضة القضضانون واوطضضأ يف  طبيقضضه إذ رفضض  القضضضاء دضضا بشضض ائة خضضةة   صضضيلية رغضضم    

 طلب ا، ذلك ما يعي  احلكم املطعون فيه ويستوج  نقضه.
وحيضضث إن هضضذا النعضضي غضضري  ضض يح ذلضضك أن الثابضضق كضضدونا  احلكضضم االبتضضدائي املإيضضد     

ا أورئ  احلكضضم باحسضضباب الضض   بضضاحلكم املطعضضون فيضضه إجابضضة الطاعنضضة دضضذا الطلضض  كضض  

محلضضق املنطضضوق قولضضه )وحيضضث إنضضه عضضن طلضض  ةضض ائة خضضة    صضضيلية  فاحملكمضضة  يضض      

من قانون  نظضيم ع قضا  العمضي وصلضيف اىل      125املدعية اىل طلب ا اعماال لنيف املائة 

ا  القضاء بالزام املدع  علي ا بتسليم املدعية ة ائة خةة   صيلية.....( وحيث إن ما  نعض 

الطاعنة عل  احلكم املطعون فيضه بالسضب  التاسضع مضن أسضباب الطعضن فال ضة القضانون         

واوطضضأ يف  طبيقضضه إذ انت ضض  إىل رفضض  القضضضاء بال ائضضدة التأخرييضضة علضض  املسضضت قا          

العماليضضضة املقضضضضي دضضضا ب ضضضا مضضضن  ضضضاريم املطالبضضضة القضضضضائية حتضضض  هضضضام السضضضدائ بقالضضضة أن  

ملضضدين الواجضضد ، متناقضضضًا مضضع مضضا خلضضيف إليضضه مضضن   احملكمضضة    قضضف علضض  ثبضضو  مطضضي ا 

 إلزامه قضاءا كا   يإئ  طوعًا ذلك مما يعي  احلكم املطعون فيه ويستوج  نقضه.  
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من املقرر ض يف قضاء هضذ  احملكمضة ض أن ال ائضدة       

ون  عويضاضضا  لضضه عضضن  التأخرييضضة الضض  ُيقضضض  ب ضضا للضضدائن بنضضاء علضض  طلبضضه ال  عضضدو أن  كضض   

الضضرر الضضذا حلضم بضضه مضن جضضراء مطضضي املضدين يف الوفضضاء بااللتزامضا  املاليضضة ض متضض  كضضان        

املدين موسرًا وكان املبل  حمي االلتضزام معلضوم املقضدار وقضق الطلض  ض رغضم حلضوا أجلض ا           

واحليلولة بط الدائن واالنت اأ ب ا ض وهو ضرر ُم  ض ال يقبضي إثبضا  العكضس ض وحتضدئ        

حملكمة نسبة هذا التعوي  إىل املبل  املقضي به و سرا مضن  ضاريم املطالبضة القضضائية     ا
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ما   حيدئ اال  اق أو العرو  ارًاا  خر لسريان ا وهذا كله ما   ينيف القانون علض   

خضض و ذلضضك، واملقصضضوئ بكضضون املبلضض  حمضضي االلتضضزام معلضضوم املقضضدار وقضضق الطلضض  هضضو أال  

خاضضضعاا يف حتديضضد  ملطلضضم  قضضدير القضضضاء، أمضضا حيضضث يكضضون  يكضضون املبلضض  املطالضض  بضضه 

مستنداا إىل أسضس ثابتضة حبيضث ال يكضون للقضضاء سضلطة رحبضة يف التقضدير فإنضه يكضون           

معلضضوم املقضضدار وقضضق الطلضض  ولضضو نضضازأ املضضدين يف اسضضت قاقه أو مقضضدار  ويضضتعط  عضضوي          

  اعتبضاراا مضن  ضاريم    الدائن عنه بنسبة معينضة مقابضي خطضأ التضأخري يف حضد ذا ضه، وُ  سض       

املطالبضضة القضضضائية إذا كضضان الضضدين اح ضضلي معلضضوم املقضضدار ال اضضضع لتقضضدير القضضضاء،     

واعتباراا من  اريم  ريورة احلكم ن ائياا إذا كان للقضاء سلطة رحبة يف  قدير الدين 

عضدا  عضوي  ال صضي     –احملكوم به، ملا كان ذلك وكان املبلض  احملكضوم بضه للطاعنضة     

ليس خاضعًا لتقدير حمكمة املوضوأ، ومن ثم فقضد كضان علض  احلكضم      - التعس ي

املطعون فيه أن يقضي ب ذ  ال ائدة للطاعن اعتباراا مضن  ضاريم املطالبضة القضضائية وحتض       

هام السدائ ئو ضا  ضأثري ملنازعضة املطعضون ضضدها يف اسضت قاق الطاعنضة للمبلض  املطالض           

النظضر وألغض  حكضم حمكمضة الدرجضة احوىل      به، وإذ خالف احلكم املطعون فيضه هضذا   

الذا كان قد انت   إىل النتيلة الص ي ة، فإنه يكضون قضد أخطضأ يف  طبيضم القضانون      

 كا يوج  نقضه نقضًا جزئياا يف هذا اوصو .  
 وحيث إن الطعن فيما عدا ما  قدم مستوج  الرف .  

دوئ مضضضا مت ض يف حضضض    2021لسضضضنة  354+  304وحيضضضث إن موضضضضوأ االسضضضتئنافط رقمضضضي 

نقضضضه ض  ضضاا لل صضضي فيضضه، وملضضا  قضضدم يضضتعط القضضضاء بتأييضضد احلكضضم املسضضتأنف فيمضضا      

علضض  املبلضض  املقضضضي بضضه، و عديلضضه يف ةضضأن  ضضاريم  %4قضضض  بضضه مضضن فائضضدة  أخرييضضة بواقضضع 

سضضريان ال ائضضدة ليصضضبح اعتبضضاراا مضضن  ضضاريم  ضضريورة احلكضضم ن ائيضضًا بالنسضضبة لتعضضوي           

 -ولضضيس  ضضاريم ن ايضضة اودمضضة    –مضضن  ضضاريم رفضضع الضضدعوى    ال صضضي التعسضض ي واعتبضضاراا  

 بالنسبة لباقي املبل  املقضي به.
 

********** 
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(82) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  21إعائة النظر رقم  )التماس

( التماس إعائة النظر. حكضم " الطعضن يف احلكضم ". طعضن " مضا جيضوز ومضا ال جيضوز         1

 الطعن فيه ". نق  " ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه بالنق  ". 

اح ي عدم جواز الطعن يف أحكام حمكمة الضنق  بضأا طريضم مضن طضرق الطعضن.        -

ز الطعن بطريم التماس إعائة النظر يف اححكام الصضائرة من ضا يف أ ضي    االستثناء. جوا

مضن   3، 2، 1النزاأ. وجوب ان يبن  عل  حالضة مضن احلضاال  املنصضو  علي ضا يف البنضوئ       

مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة. اححكضضام الصضضائرة مضضن حمكمضضة الضضنق  يف أ ضضي    169

 النزاأ يف هذا اوصو . مقصوئها  .  

  

إعائة النظر. حكضم " الطعضن يف احلكضم ". طعضن " مضا جيضوز ومضا ال جيضوز         ( التماس 2

 الطعن فيه ". نق  " ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه بالنق  ".

حصوا امللتمس بعد  دور احلكم عل  أوراق قاطعة يف الدعوى كان خصمه قضد   -

مضن قضانون    3/  169حاا ئون  قد  ا ك الة من حاال  التماس إعضائة النظضر . املضائة    

انجضضراءا  املدنيضضة. ةضضريف ذلضضك . . عضضدم  قضضديم الورقضضة بسضض  إهمضضاا امللضضتمس أو نتيلضضة       

 أفعاا الغري ئون خصمه ال يتوافر به  لك احلالة.

  

( التماس إعائة النظر. حكم " الطعن يف احلكضم " . طعضن " مضا جيضوز ومضا ال جيضوز       3

 بالنق  ". غا. الطعن فيه ". نق  " ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه 

مضضن قضضانون  1/  169الغضضا الضضذا ينضضبين عليضضه التمضضاس إعضضائة النظضضر يف معنضض  املضضائة   -

انجراءا  املدنية. مقصوئ . وجوب أن يقع ممن حكم لصاحله وأن يكون خافيضا علض    

اوصم االخر. ما  ناولته اوصومة وكضان حمضي أخضذ ورئ بضط طرفي ضا ال ينضدرج ضضمن        

 ثاا.  الغا يف هذا اوصو . م
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مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة علضض  أنضضه " ال جيضضوز الطعضضن يف  187الضضنيف يف املضضائة  -1 

أحكضضام الضضنق  بضضأا طريضضم مضضن طضضرق الطعضضن وذلضضك فيمضضا عضضدا مضضا  ضضدر من ضضا يف أ ضضي  

النزاأ فيلوز الطعن في ا بطريضم التمضاس إعضائة النظضر يف احلضاال  املنصضو  علي ضا يف        

إذا وقضع مضن اوصضم غضا كضان مضن ةضأنه         -(1وهي:  169من املائة  3و 2و 1البنوئ 

إذا كضضان احلكضضم قضضد بضضين علضض  أوراق حصضضي بعضضد  ضضدور       -(2التضضأثري يف احلكضضم.  

إذا  -(3إقرار بتزويرها أو بين عل  ة ائة ةاهد قضي بعد  دور  بأن ضا ةض ائة زور.   

حصضضي امللضضتمس بعضضد  ضضدور احلكضضم علضض  أوراق قاطعضضة يف الضضدعوى كضضان خصضضمه قضضد     

ئون  قضضضد  ا،  ومضضضإئى ذلضضضك أنضضضه جيضضض  أن يتضضضوفر ةضضضرطان للطعضضضن يف أحكضضضام   حضضضضضضاا 

حمكمة النق  بطريضم التمضاس إعضائة النظضر، ومنضايف حتقضم الشضريف احوا أن  كضون         

هضضذ  اححكضضام  ضضائرة يف أ ضضي النضضزاأ، أا  لضضك الضض    صضضي يف موضضضوأ احلضضم حمضضي       

احلاال  ال   قبي النزاأ بط الطرفط الذا سبم طرحه عل  حمكمة املوضوأ و شمي 

في ضضضا حمكمضضضة الضضضنق  الطعضضضن و تصضضضدى لل صضضضي فضضضضضضضي املوضضضضوأ متضضض  كضضضان  ضضضاحلا  

مضن قضضانون   184لل كضم فيضه أو كضان الطعضن للمضضرة الثانيضة طبقضا ملضا نصضضق عليضه املضائة          

انجضراءا  املدنيضضة.  ومنضايف حتقضضم الشضريف الثضضاني أن يبنض  الطعضضن بااللتمضاس علضض   ضضوفر      

علض    169و  علي ا يف البنوئ الث ثة احوىل ال  أورئ  ا املضائة  حالة من احلاال  املنص

سضبيي احلصضر والض  عنضض  من ضا املشضرأ مواج ضة عيضضوب  تعلضم بأخطضاء يف الواقضع عنضضدما          

 . تصدى حمكمة النق  عند نق  احلكم لل صي يف املوضوأ

ملدنيضة يضدا   من قضانون انجضراءا  ا   169املقرر أن النيف يف ال قرة الثالثة من املائة  -2

علضض  أنضضه يشضض يف لقبضضوا التمضضاس اعضضائة النظضضر املنصضضو  عليضضه يف ال قضضرة الثالثضضة أربعضضة      

ةرويف أودا أن  كون احوراق ال  حصضي علي ضا امللضتمس قاطعضة يف الضدعوى لضو قضدمق        

لغضضري  وجضضه احلكضضم في ضضا لصضضاا امللضضتمس، ثاني ضضا أن يكضضون امللضضتمس ضضضد  هضضو الضضذا 

ق بأن حلزها حتق يد  أثناء نظر الدعوى أو منع مضن كانضق   حاا ئون  قديم  لك احورا

له احوراق حتق يد   قد  ا، وي  ض هذا أن يكضون احملكضوم لضه ملزمضا بتسضليم ا أو      

وضع ا حتق  صرو احملكوم عليه اذ بغري ذلك ال يكون فعضي اوصضم هضو الضذا حضاا      

تمس أو أفعضاا الغضضري  ئون  قضديم احوراق، فضان كضان عضدم  قضد  ا يرجضع اىل اهمضاا امللض        

فضض  جيضضوز االلتمضضاس، ثالث ضضا أن يكضضون امللضضتمس جضضاه  اثنضضاء اوصضضومة وجضضوئ احوراق    

حتق يد حائزها ورابع ا أن حيصضي امللضتمس بعضد  ضدور احلكضم علض  احوراق القاطعضة        

 .حبيث  كون يف يد  عند رفع االلتماس
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ممضن حكضم لصضاحله يف    املقرر أن الغا الذا يبن  عليه االلتمضاس هضو الضذا يقضع      -3

الدعوى ويكون هذا الغا خافيا عل  اوصم ا خر طيلة نظضر الضدعوى حبيضث    ضتح     

له ال ر ة لتقديم ئفاعه يف ةأنه وبيان حقيقته للم كمة مما يتأثر به احلكم ، أمضا  

ما  ناولته اوصومة وكان حمي أخذ ورئ بط طرفي ا وعل  اساس ا رج ضق احملكمضة   

حكمق له اقتناعا من ا بةهانضه فض  جيضوز التمضاس اعضائة النظضر       قوا خصم عل   خر و

فيضضه حتضضق سضضتار اقتنضضاأ احملكمضضة بالةهضضان غشضضا ذلضضك أن برهنضضة اوصضضم علضض  ئعضضوا          

بضضضاحللج املعلومضضضة وصضضضمه حقضضضا لضضضه يف كضضضي ئعضضضوى ين ضضضتح بضضضه بضضضاب الضضضدفاأ والتنضضضوير      

ك، وكضان  للم كمة أمام اوصضم ا خضر ولضيس ذلضك مضن الغضا يف ةضيء. ملضا كضان ذلض          

الثابق أن امللتمس قد هسك بأن احلكم امللتمس اعائة النظر فيه كان نتضاج غضا مضن    

الضضضذا  2018/ 4961امللضضتمس ضضضضد  احوا لكونضضه قضضضد قضضدم احلكضضضم اجلزائضضي رقضضضم     

 ضمن ابراء ذمة املت مط باالستي ء عل  ايضرائ املدرسضة مضن قبضي امللضتمس، وهضذا النعضي        

وبقيضام امللضضتمس بضإبراء ذمضة املضضت مط في ضا عضن املبضضال       ينضاق  الثابضق بضضاحلكم اجلزائضي    

املستوىل علي ا والثابق بذلك القضاء هو استي ء امللتمس علض   لضك املبضال  وهضي حقيقضة      

ثابتة حبكم اكتس  احللية وال  كن اعائة النقاش بشأنه ، كما أن هضذا املسضتند   

ط. كمضا أن االئعضاء   كان معروضا أمام حمكم  املوضوأ وهق مناقشضته مضن الطضرف   

بأن امللتمس ضد  احوا أئخي الغا عندما قرر أن امللتمس  صرو بضالبيع يف احلضاف     

فان امللتمس ضد  احوا   يقرر بغضري احلقيقضة الثابتضة بضاحوراق وهضي قيضام امللضتمس ببيضع         

احلضضاف   اململوكضضة للمدرسضضة ويعضضد ذلضضك اخضض ال منضضه بالتزاما ضضه التعاقديضضة وهضضو مضضا مت    

رضه من الطرفط ومناقشته مضن احملكمضة، وبالتضالي فضان مضا يسضتند اليضه امللضتمس يف         ع

التماسه ليس من الغا يف ةيء وأن امللتمس ضد     ارس أا غا كان مضن نتيلتضه   

 دور احلكضم امللضتمس فيضه أو حضاا ئون احلصضوا علض  أوراق قاطعضة يف الضدعوى عنضد          

 .بوا الطعن بالتماس اعائة النظضرنظرها كا يكون من املتعط القضاء بعدم ق

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

وحيث إن الوقائع ضضضض عل  ما يضبط مضن احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق ضضضضضضضضض  ت صضي         

 ضارا كلضي    2018/ 1190يف أن امللتمس ضدهما احوا والثاني أقاما الضدعوى رقضم   

بضضع بطلضض  احلكضضم بنضضدب خضضبري    أبضضوظ" ضضضد امللضضتمس وامللضضتمس ضضضدهما الثالضضث والرا    

متخصضضيف ل طضض أ علضض  أوراق الضضدعوى لب ضضث قيمضضة املضضديونيا  امل  بضضة علضض  املدرسضضة     

والت قضم مضن    3/10/2017موضوأ الضدعوى والض   ضاوز  قيمضة العقضد املضةم بتضاريم        
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احضرار املائية واملعنوية ال  حلقق به وباملدرسة ومقدار التعوي  عن ضا وح ضح حق مضا    

البة كا  س ر عنه اوةة، عل  سند من القوا أنه كوجض  عقضد البيضع املضإرخ يف     يف املط

 3/3 نازا امللتمس عضن املدرسضة موضضوأ الضدعوى وأقضر البضائع يف البنضد         3/10/2017

من العقد عل  ان ئيون والتزاما  املدرسة  قتصر علض  االلتزامضا  املبينضة يف هضذا البنضد      

 وجضد ايضة قيضوئ حسضابية أو التزامضا  علض  املدرسضة        ئرهم وأنه ال  33495000بإمجالي

ئرهم يت مل ا املش ا و نتقضي اىل ذمتضه بعضد إهضام      35000000املبينة بالعقد وقيمت ا 

إجراءا  البيع والتنازا و دور الرخصة اوا ة باملدرسة من ئائرة التنمية االقتصضائية  

د  ظ ضر مسضتقب  أكثضر ممضا     وانتقاا ملكيت ا للمش ا، وأية التزاما  عل  املدرسة ق

ورئ أعضض    كضضون علضض  عضضا م ومسضضإولية البضضائع ك ضضرئ ، كمضضا نضضيف العقضضد علضض  التضضزام   

ئرهضم لصضاا البضائع بعضد إهضام إجضراءا  البيضع ونقضي          1500000املش ا بسضدائ مبلض    

ئرهضضم بعضضد ث ثضضة   3500000ملكيضضة املدرسضضة اىل املشضض ا، كمضضا يلتضضزم بسضضدائ مبلضض    

دور الرخصة بائه وانت اء إجضراءا  البيضع اال أنضه قضد  ضبط للمشض ا       أة ر من  اريم  

بعد إهام إجراءا  البيع و دور الرخصة بائه أن قيمضة املديونيضة بذمضة املدرسضة   ضوق      

ما أقر به املالك الذا است صي أيضا عل  مبال  بعد البيع بغري حضم، وكانضق الضدعوى.    

أ  قريضضر ، كمضضا مت ائخضضاا كضضي مضضن بنضضك نضدبق احملكمضضة خضضبريا لت قيضضم الضضدعوى وأوئ 

ئبي التلارا ومصضرو االمضارا  انسض مي. كمضا أمضر  احملكمضة بضضم الضدعوى رقضم          

 ارا كلي للضدعوى املاثلضة املرفوعضة مضن امللضتمس يف مواج ضة امللضتمس         2325/2018

ضضضدهم وذلضضك بطلضض  القضضضاء ب سضضم عقضضد البيضضع والتنضضازا ملدرسضضة ................. اوا ضضة        

زام م بتقديم سل   حسابا  املدرسة و كليضف مضن  ضرا  احملكمضة ل طض أ علض        وال

السل   وبيان ما فا ه من كس  نتيلة فعل م، عل  سند أنه أبضرم عقضد البيضع بتضاريم     

مع امللتمس ضد  احوا و  يقم بالتزاما ه العقديضة رغضم  سضلمه املدرسضة      3/10/2017

ق احملكمضة: أوال: يف الضدعوى اح ضلية    حكمض  25/6/2019ونقي ملكيت ا، وبتاريم 

بانت اء الدعوى عل  حنضو مضا انت ضق اليضه اوضةة يف  قريرهضا. ثانيضا: يف الضدعوى املنضضمة          

بضضرف  الضضدعوى علضض  حنضضو مضضا ورئ بأسضضباب احلكضضم. طعضضن امللضضتمس علضض  هضضذا احلكضضم   

، كمضضا طعضضن امللضضتمس ضضضد  احوا باالسضضتئناو رقضضم       2270/2019باالسضضتئناو رقضضم  

، وقضضضضضضضضضضضضضضضضضضق حمكمضضضضضضضضضضضضضضضضضة االسضضضضضضضضضضضضضضضضضتئناو أوال: يف موضضضضضضضضضضضضضضضضضضوأ   2410/2019

بإلغضضضاء احلكضضضم املسضضضتأنف جزئيضضضا فيمضضضا قضضضض  بضضضه بضضضرف      2270/2019االسضضضتئناو

الضضدعوى املنضضضمة بالنسضضبة للمسضضتأنف ضضضد  احوا أ ضضليا والقضضضاء جمضضدئا ب سضضم عقضضد     

البيع والتنازا عن املدرسة والرخصة موضوأ الدعوى وإعائة احلاا بط طريف العقضد اىل  
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مليضون ئرهضم  عويضضا     10ا كانضق عليضه والضزام املسضتأنف ضضد  بضأن يضإئا للمسضتأنف         م

عضضن احضضضرار املائيضضة واحئبيضضة الضض  أ ضضابته وبتأييضضد احلكضضم فيمضضا عضضدا ذلضضك. ثانيضضا: يف      

برفضضضه وألزمضضق املسضضتأنف ضضضد  احوا  2410/2019موضضضوأ االسضضتئناو املقابضضي رقضضم 

لضتمس ضضد  احوا يف هضذا احلكضم بضالطعنط      أ ليا املصاريف عن االسضتئنافط. طعضن امل  

، وبعضضضد أن ضضضضمق احملكمضضضة الطعضضضن ال حضضضم للسضضضابم  2020 /1245و 1234رقمضضضي 

حكمضضضق احملكمضضة يف الطعضضضنط بضضنق  احلكضضضم املطعضضون فيضضضه     2/2/2021وبتضضاريم  

وألزمضضق املطعضضون ضضضد  احوا  2270/2019جزئيضضا فيمضضا قضضض  بضضه يف االسضضتئناو رقضضم  

  ألضضضضف ئرهضضضضضم مقابضضضضضي أ عضضضضاب احملامضضضضضاة يف الطعضضضضضن رقضضضضضم   بالرسضضضضم واملصضضضضضاريف ومبلضضضضض 

ورفضضض  الطعضضضن فيمضضضا عضضضدا ذلضضضك وأمضضضر  بإعضضضائة التضضضأمط للطضضضاعن يف      1234/2020

برفضه و أييد احلكضم املسضتأنف    2270/2019الطعنط. ويف موضوأ االستئناو رقم 

طعضضن امللضضتمس يف احلكضضم  25/2/2021وألزمضضق رافعضضه برسضضومه ومصضضاري ه. وبتضضاريم  

االلتماس بإعائة النظضر وعضرض االلتمضاس علض  هضذ  احملكمضة يف غرفضة مشضورة         بطريم 

 ف دئ  جلسة لنظر .  

وحيث ان حا ي ما ينعا  امللتمس عل  احلكم امللتمس فيه  دور  بناء عل  غضا وقضع   

والضضضذا مت  4961/2018مضضضن امللضضضتمس ضضضضد  احوا، ذلضضضك أن احلكضضضم اجلزائضضضي رقضضضم  

سضضتنائ بضضأن امللضضتمس قضضام بضضإبراء ذمضضة املضضت مط مضضن      قد ضضه مضضن امللضضتمس ضضضد  احوا واال  

اال أن امللضضضتمس والضضضذا    ثضضضي يف الضضضدعوى    2017/2018إيضضضرائا  العضضضام الدراسضضضي  

اجلزائيضة و  يقضم بإبضضداء أا ئفضاأ حيالضه ونظضضرا نئخضاا الغضا مضضن امللضتمس ضضضد  احوا        

ديم مضا يثبضق   عل  احملكمة كا جاء باحلكم اجلزائي ئون اووض يف أغضوار  وئون  قض  

عضضدم  ضض ة مضضا جضضاء بضضاحلكم اجلزائضضي واسضضتنائ  اىل  قريضضر خضضةة وبنضضاء علضض  مسضضتندا   

ر بق من قبي امللتمس ضد  احوا، والثابق من انقرار وما جاء به بضأن امللضتمس قضد أبضرأ     

 25/9/2017ذمة املت مط مضن أا ةضيكا  كانضق مع ضم أو مبضال  ماليضة حتض   ضاريم         

، كمضضضا أن ابضضضراء الذمضضضة   يتطضضضرق اىل أن   3/10/2017م قبضضضي عقضضضد البيضضضع يف  ضضضاري  

امللضضضضضضتمس قضضضضضضام اسضضضضضضت م  لضضضضضضك املبضضضضضضال ، قضضضضضضام امللضضضضضضتمس ضضضضضضضد  احوا بضضضضضضالطعن رقضضضضضضم 

وهي عبارة عن   16ضض 15ضض 14بتقديم عدة مستندا  وخا ة املستندا  1234/2020

الض    سندا  است م مبضال  ماليضة مضن أوليضاء احمضور مضن قبضي امللضتمس، وهضذ  املسضتندا           

يتمسك ب ا امللتمس ضد  احوا ال نعلم مضن ايضن ا ض  ب ضا ويتضبط بضذلك مضدى الغضا الضذا          

مارسه امللتمس ضد  احوا يف اخت ق وقائع ني ام احملكمة بأن امللتمس هو الذا اخضي  
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متناسضيا انضه مضن     2017/2018بعقد البيع و  يقم بسدائ الرسوم املدرسضية عضن العضام    

وانضه قضد افتعضي  لضك اححضدال مضن أجضي االي ضام          10/9/2018ذ كان يدير املدرسة منض 

بأن امللتمس هو املقصر واحلاا ان امللضتمس ضضد  احوا هضو املقصضر و  يلتضزم كضضمون       

املائة السائسة من العقد وسدائ مبل  مليون ونصف ئرهم للبائع بعد اجراء نقي امللكيضة  

الغضا بضالقوا ان امللضتمس       ئرهم. كما مارس املطعون ضد  احوا 3500000ومبل  

مركبضضضة خا ضضضة باملدرسضضضة واحلضضضاا أن  11يقضضضم بتسضضضليم موجضضضوئا  املدرسضضضة وقضضضام ببيضضضع 

قبضي   14/2/2017امللتمس ضد  احوا يعلم ان امللتمس قد قضام ببيضع احلضاف   بتضاريم     

البيضضضضع، كمضضضضا أئخضضضضي املطعضضضضون ضضضضضد  احوا الغضضضضا بضضضضأن ائعضضضض  وجضضضضوئ ئعضضضضوى بضضضضرقم      

املن ضضذ ضضضد  امللضضتمس، وهضضذ  الضضدعوى هضضي طلضض  إعضضائة       بضضاحللز علضض   1903/2018

ضضضد مدرسضضة .....................، أا بعضضد عقضضد البيضضع      24/7/2018هيكلضضة مت قيضضدها يف  

و رجضضع م بسضضا   لضضك الضضدعوى لتقضضاعس امللضضتمس ضضضد  احوا عضضن القيضضام بسضضدائ ئيضضون     

النظضضر  املدرسضضة ممضضا اضضضطر  لرفضضع  لضضك الضضدعوى، وإذ  ضضوفر  ةضضرويف التمضضاس إعضضائة        

 فاملطلوب قبوا االلتماس ةك  ويف املوضوأ القضاء جمدئا برف  الطعنط.   
مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة      187وحيث ان هذا النعي مرئوئ، ذلك إن النيف يف املائة 

علض  أنضه " ال جيضوز الطعضن يف أحكضضام الضنق  بضأا طريضم مضضن طضرق الطعضن وذلضك فيمضضا           

يلضوز الطعضن في ضا بطريضم التمضاس إعضائة النظضر يف        عدا ما  در من ضا يف أ ضي النضزاأ ف   

( ضضضضض إذا وقضضع مضضن 1وهضضي:  169مضضن املضضائة  3و 2و 1احلضضاال  املنصضضو  علي ضضا يف البنضضوئ 

( ضضضض إذا كضان احلكضم قضد بضين علض        2اوصم غا كان من ةأنه التضأثري يف احلكضم.   

 ضدور    أوراق حصي بعد  دور  إقضرار بتزويرهضا أو بضين علض  ةض ائة ةضاهد قضضي بعضد        

(ضضضضضض إذا حصضضي امللضضتمس بعضضد  ضضدور احلكضضم علضض  أوراق قاطعضضة يف     3بأن ضضا ةضض ائة زور.  

الدعوى كان خصمه قد حضضضاا ئون  قد  ا، ومإئى ذلضك أنضه جيض  أن يتضوفر ةضرطان      

للطعن يف أحكام حمكمة النق  بطريم التماس إعائة النظر، ومنايف حتقضم الشضريف   

 أ ي النزاأ، أا  لضك الض    صضي يف موضضوأ     احوا أن  كون هذ  اححكام  ائرة يف

احلضضم حمضضي النضضزاأ بضضط الطضضرفط الضضذا سضضبم طرحضضه علضض  حمكمضضة املوضضضوأ و شضضمي          

احلاال  ال   قبضي في ضا حمكمضة الضنق  الطعضن و تصضدى لل صضي فضضضضضي املوضضوأ متض            

 184كان  احلا لل كم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية طبقا ملا نصضق عليضه املضائة    

ن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة.  ومنضضايف حتقضضم الشضضريف الثضضاني أن يبنضض  الطعضضن بااللتمضضاس مضض

علضض   ضضوفر حالضضة مضضن احلضضاال  املنصضضو  علي ضضا يف البنضضوئ الث ثضضة احوىل الضض  أورئ  ضضا         
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عل  سبيي احلصر وال  عن  من ضا املشضرأ مواج ضة عيضوب  تعلضم بأخطضاء يف        169املائة

ق  عند نق  احلكم لل صي يف املوضضوأ.  وكضان   الواقع عندما  تصدى حمكمة الن

مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة يضدا       169من املقرر أن النيف يف ال قضرة الثالثضة مضن املضائة     

علضض  أنضضه يشضض يف لقبضضوا التمضضاس اعضضائة النظضضر املنصضضو  عليضضه يف ال قضضرة الثالثضضة أربعضضة      

الضدعوى لضو قضدمق     ةرويف أودا أن  كون احوراق ال  حصضي علي ضا امللضتمس قاطعضة يف    

لغضضري  وجضضه احلكضضم في ضضا لصضضاا امللضضتمس، ثاني ضضا أن يكضضون امللضضتمس ضضضد  هضضو الضضذا 

حاا ئون  قديم  لك احوراق بأن حلزها حتق يد  أثناء نظر الدعوى أو منع مضن كانضق   

له احوراق حتق يد   قد  ا، وي  ض هذا أن يكضون احملكضوم لضه ملزمضا بتسضليم ا أو      

كوم عليه اذ بغري ذلك ال يكون فعضي اوصضم هضو الضذا حضاا      وضع ا حتق  صرو احمل

ئون  قضديم احوراق، فضان كضان عضدم  قضد  ا يرجضع اىل اهمضاا امللضتمس أو أفعضاا الغضضري          

فضض  جيضضوز االلتمضضاس، ثالث ضضا أن يكضضون امللضضتمس جضضاه  اثنضضاء اوصضضومة وجضضوئ احوراق    

م علض  احوراق القاطعضة   حتق يد حائزها ورابع ا أن حيصضي امللضتمس بعضد  ضدور احلكض     

حبيث  كون يف يد  عند رفع االلتماس. كما أنه من املقضرر أن الغضا الضذا يبنض  عليضه      

االلتماس هو الذا يقع ممن حكم لصاحله يف الدعوى ويكون هذا الغضا خافيضا علض     

اوصم ا خر طيلة نظر الدعوى حبيث    تح له ال ر ة لتقديم ئفاعه يف ةأنه وبيضان  

 كمة مما يتأثر به احلكضم، أمضا مضا  ناولتضه اوصضومة وكضان حمضي أخضذ         حقيقته للم

ورئ بضضط طرفي ضضا وعلضض  اساسضض ا رج ضضق احملكمضضة قضضوا خصضضم علضض   خضضر وحكمضضق لضضه  

اقتناعا من ا بةهانضه فض  جيضوز التمضاس اعضائة النظضر فيضه حتضق سضتار اقتنضاأ احملكمضة            

لومضة وصضمه حقضا لضه يف     بالةهان غشا ذلك أن برهنضة اوصضم علض  ئعضوا  بضاحللج املع     

كي ئعوى ين تح به باب الدفاأ والتنوير للم كمة أمام اوصم ا خر ولضيس ذلضك مضن    

الغضضا يف ةضضيء. ملضضا كضضان ذلضضك، وكضضان الثابضضق أن امللضضتمس قضضد هسضضك بضضأن احلكضضم          

امللضضتمس اعضضائة النظضضر فيضضه كضضان نتضضاج غضضا مضضن امللضضتمس ضضضد  احوا لكونضضه قضضد قضضدم       

الذا  ضمن ابراء ذمضة املضت مط باالسضتي ء علض       2018/ 4961احلكم اجلزائي رقم 

ايرائ املدرسة مضن قبضي امللضتمس، وهضذا النعضي ينضاق  الثابضق بضاحلكم اجلزائضي وبقيضام           

امللتمس بإبراء ذمة املضت مط في ضا عضن املبضال  املسضتوىل علي ضا والثابضق بضذلك القضضاء هضو           

كم اكتس  احللية وال  كضن  استي ء امللتمس عل   لك املبال  وهي حقيقة ثابتة حب

اعائة النقضاش بشضأنه، كمضا أن هضذا املسضتند كضان معروضضا أمضام حمكمض  املوضضوأ           

وهضضق مناقشضضته مضضن الطضضرفط. كمضضا أن االئعضضاء بضضأن امللضضتمس ضضضد  احوا أئخضضي الغضضا     

عنضضدما قضضرر أن امللضضتمس  صضضرو بضضالبيع يف احلضضاف   فضضان امللضضتمس ضضضد  احوا   يقضضرر   
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الثابتة باحوراق وهي قيام امللتمس ببيع احلاف   اململوكة للمدرسة ويعضد  بغري احلقيقة 

ذلضضك اخضض ال منضضه بالتزاما ضضه التعاقديضضة وهضضو مضضا مت عرضضضه مضضن الطضضرفط ومناقشضضته مضضن      

احملكمة، وبالتالي فان ما يستند اليه امللتمس يف التماسه ليس من الغضا يف ةضيء وأن   

نتيلته  دور احلكم امللضتمس فيضه أو حضاا    امللتمس ضد     ارس أا غا كان من 

ئون احلصوا عل  أوراق قاطعة يف الدعوى عند نظرها كضا يكضون مضن املضتعط القضضاء      

 بعدم قبوا الطعن بالتماس اعائة النظضر.
 

********** 



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
678 

 ) ارا( 5/7/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد زكي مخيس 

 ئ. عدالن احلاج حمموئ، إمام عبد الظاهر حسانط.وعضوية املستشارين: 

(83) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  16)طل  عدوا رقم 

( التماس إعائة النظر. طعن " ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه ". نق  " ما جيوز وما 1

ال جيوز الطعن فيه بالنق  " " التماس إعائة النظر يف االحكام الصائرة من حمكمة 

 النق  ". 

جواز الطعن بطريم التماس إعائة النظضر يف االحكضام الض   صضدرها حمكمضة الضنق         

يف أ ي النزاأ. وجوب ان يبن  االلتماس عل  احدى احلاال  املنصو  علي ضا يف البنضوئ   

 من قانون انجراءا  املدنية. أساس ذلك.   169من املائة  3،  2،  1

نضضضزاأ يف هضضضذا اوصضضضو .  االحكضضضام الصضضضائرة مضضضن حمكمضضضة الضضضنق   يف أ ضضضي ال   -

 مقصوئها .  

  

( التماس إعائة النظر. طعن " ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه ". طل  عدوا. نق  " 2

 ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه ".

جواز أن  عدا حمكمة الضنق  عضن حكضم دضا اسضتثناءًا متض   ضبط دضا أن معلومضا            -

اب  ناودا الطعضن  ر ض  عليضه احلكضم     خاطئة أو س و غري مقصوئ ذا طابع مائا قد ة

 عل  خ و القانون بعدم قبوله أو سقويف احلم فيه.  

 مثاا للعدوا عن حكم كان قد قض  خطا بعدم جواز الطعن لقلة النصاب.   -

  

( اسضضتئناو " االسضضتئناو اح ضضلي واالسضضتئناو ال رعضض  " ميعضضائ االسضضتئناو ". ئفضضوأ "  3

   إئارة الدعوى.الدفع بعدم قبوا االستئناو ". مكت

االسضتئناو املقضام مضضن احملكضوم عليضضه وفقضًا لإلجضضراءا  املعتضائة خضض ا امليعضائ املقضضرر        -

قانونضضًا للطعضضن باالسضضتئناو علضض  احلكضضم االبتضضدائي يعتضضة اسضضتئنافا أ ضضليًا ال اسضضتئناو       

مقابً  ولو كان خصمه او احد احملكوم علي م قد اقام إستئنافًا يف  اريم سضابم عليضه   
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ا   يضضوئأ باجللسضضة احوىل لتبضضائا املضضذكرا  والضضرئوئ امضضام مكتضض  إئارة الضضدعوى    طاملضض

حط حتضري ونظر االستئناو السابم. أساس ذلضك وعلتضه. النعضي علض  احلكضم باعتبضار        

استئنافا مقاب  كان يتعط عل  احملكمة احلكم بعضدم قبولضه لعضدم  قد ضه باجللسضة      

م مكتضضض  إئارة الضضضدعوى حضضضط حتضضضضري ونظضضضر   احوىل لتبضضضائا املضضضذكرا  والضضضرئوئ امضضضا  

 االستئناو السابم. عل  غري أساس.  

  

 ( اختصا  " االختصا  القيمي ". ئفوأ " الدفع بعدم االختصا  ".4

اختصضضضا  الضضضدوائر اجلزئيضضضة باحملكمضضضة االبتدائيضضضة بالضضضدعاوى املدنيضضضة والتلاريضضضة        -

قابلضضة مضضن املضضدع  عليضضه أيضضًا    والعماليضضة الضض  ال  ضضاوز قيمت ضضا مليضضون ئرهضضم وبالضضدعوى امل    

كانق قيمت ا. اختصا  الدوائر الكلية باحملكمضة االبتدائيضة قيميضا  ميضع الضدعاوى      

 املدنية والتلارية والعمالية ال  ليسق من اختصا  احملكمة اجلزئية. أساس ذلك.  

  

 ( اختصا  " االختصا  القيمي ". ئفوأ " الدفع بعدم االختصا  ". 5

مضضام الضضدائرة الكليضضة باحملكمضضة االبتدائيضضة املختصضضة قيميضضًا ثضضم  عضضديي ئفضضع الضضدعوى ا -

الطلبضضا  إىل طلضض  يضضدخي يف اختصضضا  احملكمضضة اجلزئيضضة مضضن حيضضث القيمضضة ال يسضضل     

احملكمضضة احوىل االختصضضا  مضضا ئام ان ضضا كانضضق هضضي املختصضضة أ ضضً  قيميضضا بالضضدعوى    

 عارض. أساس ذلك.   وقق رفع ا. اعتبار  عديي قيمة الطل  امام ا كثابة طل 

  

( إثبا  " ئعوى إثبا  احلالة ". اختصا  " االختصا  القيمي " ئفوأ " الدفع بعدم 6

 االختصا  ". 

إقامة الدعوى امام الدائرة الكلية باحملكمة االبتدائيضة بطلض  نضدب خضبري و صض ية       -

احلسضضاب بضضط الطضضرفط ثضضم  عضضديي الطلبضضا  إىل طلضض  احلكضضم كضضا اسضضتقر عنضضه  قريضضر        

اوةة والذا قدر  كبل  يدخي يف اختصا  احملكمة اجلزئيضة قيميضًا. اعتبضار التعضديي     

كثابضضضة طلضضض  عضضضارض ال  نضضضازاًل عضضضن الطلضضض  اح ضضضلي وال يسضضضل  احملكمضضضة االبتدائيضضضة        

 االختصا . الدفع بعدم اختصا  احملكمة االبتدائية. غري مقبوا.   
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واحلكم في ا ". طعن " ما جيوز  ( حكم " الطعن يف احلكم ". ئعوى " نظر الدعوى7

 وما ال جيوز الطعن فيه ". نق  " ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه بالنق . 

اغ اا احملكمضة ال صضي يف بعض  الطلبضا  املوضضوعية. سضبيي  داركضه. العضوئة إىل          -

ذا  احملكمضضة الضض  أ ضضدر  احلكضضم. عضضدم جضضواز الطعضضن علضض  احلكضضم دضضذا السضضب .    

 أساس ذلك. مثاا.  

  

 ( حمكمة املوضوأ " سلطت ا ". مقاولة. 8

بيان االعماا املنلزة واالعماا غضري املنلضزة مضن املقاولضة وفقضًا للشضرويف واملوا ض ا          -

املت م علي ضا وحتديضد االضضرار جضراء إخض ا أا مضن اطضراو املقاولضة يف  ن يضذ التزاما ضه           

ار مضضضن سضضضلطة والطضضضرو املخضضضي بشضضضرويف العقضضضد و قضضضدير التعضضضوي  اجلضضضابر دضضضذ  احضضضضر  

حمكمة املوضوأ مت  أقامق قضاءها عل  أسضباب سضائغة مسضتمدة ممضا لضه أ ضي ثابضق        

  يف احوراق و إئى إىل النتيلة ال  انت ق إلي ا. مثاا.

  

مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة عضدم       187إنه ولئن كان اح ي إعمااًل لضنيف املضائة    -1

الطعضن وال جيضوز  عييب ضا بضأا     الطعن يف أحكام حمكمة النق  بضأا طريضم مضن طضرق     

وجه من الوجو  فيما عدا ما  ضدر من ضا يف أ ضي النضزاأ، فيلضوز الطعضن في ضا بالتمضاس         

مضن ذا    169من املائة   3،  2،  1إعائة النظر يف احلاال  املنصو  علي ا يف البنوئ 

القضضانون والضض  جضضرى نصضض ا علضض  أن "" للخصضضوم أن يلتمسضضوا إعضضائة النظضضر يف اححكضضام    

إذا وقضضع مضضن اوصضضم غضضا كضضان مضضن  -:1لصضضائرة بصضض ة انت ائيضضة يف اححضضواا ا  يضضة: ا

إذا كضضان احلكضضم قضضد بضضين علضض  أوراق حصضضي بعضضد        -: 2ةضضأنه التضضأثري يف احلكضضم،  

 دور  إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بين عل  ةض ائة ةضاهد قضضي بعضد  ضدور       

احلكضم علض  أوراق قاطعضة يف     إذا حصضي امللضتمس بعضد  ضدور     -: 3بأن ا ة ائة زور، 

الضضدعوى كضضان خصضضمه قضضد حضضاا ئون  قضضد  ا "" ومضضإئى ذلضضك أنضضه ال جيضضوز الطعضضن يف         

أحكام حمكمة النق  بطريضم التمضاس إعضائة النظضر إال فيمضا يكضون قضد  ضدر من ضا          

من أحكام يف أ ي النزاأ ، واملقصضوئ باححكضام الض   صضدرها حمكمضة الضنق  يف       

   صضي يف موضضوأ احلضم حمضي النضزاأ بضط الطضرفط والضذا         أ ي النضزاأ، هضي  لضك الض     

سضضبم طرحضضه علضض  حمكمضضة املوضضضوأ وهضضي  شضضمي احلضضاال  الضض   قبضضي في ضضا احملكمضضة     

الطعن و تصضدى لل صضي يف املوضضوأ متض  كضان  ضاحلًا لل كضم فيضه، وال يسضتثن  مضن           
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ن ذا  مضض 114هضذا اح ضضي سضضوى احلضاال  املنصضضو  علي ضضا يف ال قضضرة الثالثضة مضضن املضضائة    

القانون وهي قيام سب  من أسباب عدم   حية أحد القضضاة الضذين أ ضدروا احلكضم     

 .يف الطعن

انضضه و قضضديرًا مضضن حمكمضضة الضضنق  لعضضدم وجضضوئ وسضضيلة أخضضرى للمراجعضضة يف    املقضضرر -2

ةضضأن مضضا قضضد يعضض ا بعضض  انجضضراءا  أمام ضضا مضضن خطضضأ مضضائا  ضضس حقضضوق املتقاضضضط       

وا إىل س مة أحكام ا وحتقيم حسن سري العدالضة  أمام ا فقد استثنق يف سبيي الو 

مبدأ العدوا أو الرجوأ يف قضائ ا يف بع  اححواا إذا  علم احمر خبطأ مائا أو سض و  

غضضري مقصضضوئ ذا طضضابع مضضائا قضضد ةضضاب  ناودضضا للطعضضن لضضدى ال صضضي فيضضه ممضضا أئى إىل        

ع يف احلكضضم علضض  خضض و القضضانون أو بعضضدم قبضضوا الطعضضن او سضضقويف احلضضم فيضضه ف جضض          

حكم ضضا بنضضاء علضض  مضضا ثبضضق لضضدي ا مضضن حقيقضضة احلضضاا بطلضض  يقضضدم مضضن اوصضضم  ضضاح     

املصضضل ة، ملضضا كضضان ذلضضك وكانضضق سضضب  طلضض  العضضدوا عضضن احلكضضم الصضضائر بتضضاريم           

نقض   ضارا أبضو ظض"  قضد       2020لسنة   1554يف الطعن بالنق  رقم  7/6/2021

اقضام قضضاء    وا عنضه إذ  أقيم عل  سند من وجوئ خطأ مائا ةاب احلكم املطلوب العد

بعدم جواز الطعضن لقلضة النصضاب علض  سضند مضن أن الطلبضا  اوتاميضة للطالض  يف ئعضوا            

املتقابلضضة قضضد احنصضضر  يف طلضض  احلكضضم بنضضدب خضضبري جديضضد لتصضض يح احخطضضاء الضضوارئة  

بتقريضضر اوضضبري املنتضضدب و صضض ية احلسضضاب واحلكضضم كضضا  سضض ر عنضضه اوضضةة وقضضد انت ضضق  

ة أوا ئرجضضة إىل اسضضت قاق الشضضركة املطلضضوب ضضضدها احوىل ملبلضض     اوضضةة أمضضام حمكمضض 

ئرهم يف ذمة الطال  ومن ثم  قدر قيمة الضدعوى املتقابلضة بتلضك القيمضة الض        253.594

انت   إلي ا  قرير اوةة وهي أقي من نصاب الطعن بالنق  وال   قضدر علض  اسضتق ا    

لبضا  اوتاميضة في ضا اقضي مضن نصضاب       عن الدعوى أح لية وال  بدورها  كون وفقًا للط

رغم أن طلبا  الطال  الوارئة كذكر ضه اوتاميضة املقدمضة منضه  لسضة      الطعن بالنق  

واملسضضضدئ عن ضضضا الرسضضضوم القضضضضائية بضضضذا  التضضضاريم    كضضضن كمضضضا ورئ    23/3/2020

بأسباب ذلك احلكم وا ا كانق بطل  الزام املطلضوب ضضدها احوىل بضان  ضإئا لضه مضا       

 قريضضر اوضضةة مضضع االمضضر بتسضضييي ضضضمان حسضضن التن يضضذ وحمتلضضزا  انجنضضاز    يسضض ر عنضضه

ئرهضضم  517.462لصضضاحله وان قيمضضة طلضض  ضضضمان حسضضن التن يضضذ وحمتلضضزا  االجنضضاز    

لضضدى  23/3/2020 ضضاوز نصضضاب الطعضضن بضضالنق ، وكضضان الضضبط مضضن حمضضضر جلسضضة    

ضضور الطالض    مكت  حتضري الدعوى االبتدائية الذا هسك الطال  به سضندًا لطلبضه ح  

بوكيي و قد ه مذكرة  عقي  وحافظة  ضمنق  ور مستندا  و ورة إيصاا سضدائ  

رسضضم اسضضتبداا خضضبري وقضضد  ضضبط أن  ضضاريم سضضدائ ذلضضك الرسضضم هضضو ذا   ضضاريم اجللسضضة            



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
682 

و ضضضضمنق  لضضضك املضضضذكرة طلضضض  احلكضضضم بنضضضدب خضضضبري خبضضض و اوضضضبري   23/3/2020

تسضضضييي ضضضضمان حسضضضن التن يضضضذ  املنتضضضدب واحلكضضضم كضضضا  سضضض ر عنضضضه اوضضضةة مضضضع االمضضضر ب  

وحمتلضضزا  انجنضضاز لصضضاحله وأنضضه علضض  اسضضتعدائ لسضضدائ الرسضضم، وقضضد مت  أجيضضي نظضضر    

لسضضب   خضضر غضضري سضضدائ الرسضضم املطالضض  حتضض  مت إحالضضة   13/4/2020الضضدعوى جللسضضة 

الضضدعوى إىل قاضضضي املوضضضوأ و  يضضتم  عضضديي الطلبضضا  احخضضري، غضضري أن الثابضضق ك ضضضر   

كت  الت ضضري حضضور الطالض  بوكيضي و قضديم مضذكرة       لدى م 16/3/2020جلسة 

اثبضضق امُل اضضضر ان ضضا  ضضضمنق طلضض  اسضضتبداا خضضبري واحتياطيضضًا اسضضتلواب اوضضبري السضضابم   

وطلضضض  أجضضضً  لسضضضدائ الرسضضضم عضضضن الطلضضض  املقضضضدم فقضضضرر  احملكمضضضة التأجيضضضي جللسضضضة     

لسضضدائ الطالضض  رسضضم طلضض  اسضضتبداا اوضضبري، وقضضد  ضضضمنق املضضذكرة        23/3/2020

مضضن الطالضض  ذا  الطلبضضا  الضضوارئة باملضضذكرة املقدمضضة       16/3/2020ة  لسضضة املقدمضض

والضضض   ضضضضمنق طلضضض  احمضضضر بتسضضضييي ضضضضمان حسضضضن التن يضضضذ         23/3/2020 لسضضضة 

وحمتلزا  انجناز لصاحله وال    يشر إلي ا القائم بت ضضري الضدعوى أو الطضاعن يف    

لطال  اوتامية املسضدئ    ي ة طعنه بالنق  أو طل  العدوا، ومن ثم  كون طلبا  ا

عن ا الرسوم القضائية قد  اوز  نصاب الطعن بالنق ، وكان احمر بقبضوا أو عضدم   

قبوا الطعضن بضالنق  يتعلضم بالنظضام العضام، ويكضون احلكضم املطلضوب العضدوا عنضه قضد            

 عضضرض وطضضأ مضضائا غضضري مقصضضوئ اثنضضاء نظضضر الطعضضن أئى إىل احلكضضم بعضضدم قبولضضه لقلضضة   

طلبضضضضا  اوتاميضضضضة الضضضضوارئة باملضضضضذكرة اوتاميضضضضة املقدمضضضضة  لسضضضضة  النصضضضضاب رغضضضضم أن ال

 ضضاوز نصضضاب  23/3/2020واملسضضدئ عن ضضا الرسضضوم القضضضائية بتضضاريم    16/3/2020

مضضضن  7/6/2021الطعضضضن بضضضالنق  كضضضا يوجضضض  العضضضدوا عضضضن احلكضضضم الصضضضائر بتضضضاريم   

وا الطعضضن  ضضارا أبضضو ظضض"  وقبضض 2020لسضضنة  1554حمكمضضة الضضنق  يف الطعضضن رقضضم 

 .ةكً 

من قانون انجراءا  املدنية عل  أن ميعائ االستئناو ث ثضون   159النيف يف املائة  -3

يومًا ما   ينيف القانون عل  غري ذلك ويكون امليعائ عشرة أيضام يف املسضائي املسضتعللة    

من ذلك ذا  القانون عل  أنه "يرفع االستئناو بصض ي ة  ضوئأ    162/1والنيف يف املائة 

وى يف احملكمضضة االسضضتئنافية املختصضضة و  قيضضد فضضورًا بالسضضلي املعضضد     مكتضض  إئارة الضضدع 

مضن ذا  القضانون علض  أنضه      164لذلك أو بقيدها الك ونيًا...، وكضان الضنيف يف املضائة     

جيوز للمستأنف عليه حت   اريم اجللسة احوىل لتبائا املذكرا  والرئوئ أمام مكتض   

اءا  املعتضضائة وإمضضا كضضذكرة مشضضتملة علضض    إئارة الضضدعوى أن يرفضضع اسضضتئنافًا إمضضا بضضانجر  

أسباب استئنافه ويعتة االستئناو املشضار إليضه يف ال قضرة السضابقة، اسضتئنافًا مقضابً  إذا       
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رفع خ ا ميعائ االستئناو، واسضتئنافًا فرعيضًا إذا رفضع بعضد امليعضائ، أو إذا كضان رافعضه        

. وم ائ ذلضك  أنضه إذا أقضيم    قد قبي احلكم يف وقق سابم عل  رفع االستئناو اح لي ..

اسضضضتئنافًا مضضضن احملكضضضوم عليضضضه كوجضضض   ضضض ي ة أوئعضضضق مكتضضض  إئارة الضضضدعوى وفقضضضًا  

لإلجضضراءا  املعتضضائة لقيضضد االسضضتئناو وكضضان ذلضضك يف خضض ا امليعضضائ املقضضرر قانونضضا للطعضضن 

باالستئناو عل  احلكم االبتدائي فإنه يكضون اسضتئنافًا أ ضليًا حتض  ولضو أوئأ خصضمه       

احملكوم علي م ا خرين استئنافًا  خضرًا يف امليعضائ املقضرر قانونضًا يف  ضاريم سضابم       أو أحد 

عن ذلك االستئناو اح لي املشار اليه وال يكون هذا احخري استئنافًا مقابً  طاملضا انضه   

  يضضوئأ باجللسضضة احوىل لتبضضائا املضضذكرا  والضضرئوئ أمضضام مكتضض  إئارة الضضدعوى حضضط      

السضابم عليضه إذ القضوا بغضري ذلضك وإعمضاا اثضر  يعضين أنضه إذ             حتضري ونظر االسضتئناو 

يقدم االستئناو ال حم باجللسة احوىل املشضار إلي ضا لضدى مكتض  إئارة الضدعوى سضقك       

احلم فيه رغم أنه مت قيد  يف امليعائ املقرر قانونًا أا خ ا ث ثط يومًا من  اريم  ضدور  

سضض  اححضضواا كضضا يتعضضارض مضضع الضضنيف ا مضضر   احلكضضم االبتضضدائي أو مضضن  ضضاريم إع نضضه ح 

بشأن ميعائ استئناو اححكام االبتدائية خ ا ث ثط يومًا من التاريم املشار اليه ومضن  

ثم يكون استئناو الشركة املطعون ضدها احوىل لل كم االبتدائي كوجض   ض ي ة   

ئ املقضرر  خض ا امليعضا   2/7/2020االستئناو ال  أوئعق مكت  إئارة الضدعوى بتضاريم   

قانونضضًا السضضضتئناو اححكضضام االبتدائيضضضة وهضضضو ث ثضضون يومضضضًا مضضضن  ضضاريم  ضضضدور احلكضضضم     

ا ضضا هضضو اسضضتئنافًا أ ضضليًا مسضضتقً  بذا ضضه عضضن االسضضتئناو       20/5/2020املسضضتأنف يف 

السضضابم عليضضه املقضضام مضضن املطعضضون ضضضد  حتضض  ولضضو مت قيضضد  بعضضد اجللسضضة احوىل لتبضضائا          

  إئارة الضضدعوى ويكضضون مقبضضواًل ةضضكً ، وإذ انت ضض     املضضذكرا  والضضرئوئ أمضضام مكتضض  

احلكم املطعون فيه إىل  لك النتيلة الص ي ة فإنه يكون قد  ائو   يح القضانون  

 .و يض   الدفع عل  غري سند من القانون خليقًا بالرف 

لسضضنة   57مضضن قضضرار جملضضس الضضوزراء رقضضم      23الضضنيف يف ال قضضرة احوىل مضضن املضضائة     -4

بشضأن قضانون    1992لسضنة   11ئ ة التن يذية للقانون االحتائا رقضم  يف ةأن ال  2018

علضض  أن صضضتيف الضضدوائر     –الواجضض  التطبيضضم     –قضضانون انجضضراءا     انجضضراءا  املدنيضضة 

من القضانون املشضكلة مضن قضاض      30اجلزئية املنصو  علي ا يف ال قرة احوىل من املائة 

لاريضضة والعماليضضة الضض  ال  ضضاوز قيمت ضضا   فضضرئ بضضاحلكم ابتضضدائيًا يف الضضدعاوى املدنيضضة والت  

مليون ئرهم والدعاوى املتقابلة أيًا كانق قيمت ا ... وصضتيف الضدوائر الكليضة املشضكلة     

من ث ثة قضاة باحلكم يف مجيع الدعاوى املدنية والتلاريضة والعماليضة الض  ليسضق مضن      

ة علض  أن""  قضدر   من ذا  ال ئ  24اختصا  الدوائر اجلزئية"" وكان النيف يف املائة 
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قيمضضة الضضدعوى يضضوم رفع ضضا ويف مجيضضع اححضضواا يكضضون التقضضدير علضض  أسضضاس  خضضر طلبضضا    

اوصضضوم  "" يضضدا علضض  أن الضضدوائر اجلزئيضضة باحملكمضضة االبتدائيضضة صضضتيف يف ال صضضي يف   

الدعاوى املدنية والتلارية والعمالية ال  يطال  في ا املدعي كا ال يتلاوز قيمتضه مليضون   

صضضتيف بكافضضة الضضدعاوى املتقابلضضة الضض  يقضضدم ا املضضدع  عليضضه أيضضًا كانضضق     ئرهضضم  كمضضا

قيمت ضضا وصضضتيف الضضدوائر الكليضضة باحملكمضضة االبتدائيضضة بضضاحلكم يف مجيضضع الضضدعاوى        

 .املدنية والتلارية والعمالية ال  ليسق من اختصا  الدوائر اجلزئية

عضضق الضضدعوى إىل أنضضه إذا رف -وعلضض  مضضا جضضرى بضضه قضضضاء هضضذ  احملكمضضة   –املقضضرر  -5

الدائرة الكلية باحملكمة االبتدائية املختصضة قيميضًا بنظضر الضدعوى ثضم ُعضدلق الطلبضا         

إىل طل   قي قيمته عن مليون ئرهم فإن ذلك ال يسل   لك احملكمة االختصا  بنظضر  

هذا الطل  مائام أن ا كانق فتصضة أ ضً  بنظضر الضدعوى وقضق رفع ضا ذلضك أن الضنيف         

انون انجضضراءا  املدنيضضة يعتضضة مثضضي هضضذا الطلضض  املعضضدا طلبضضًا عارضضضًا   مضضن قضض 98يف املضضائة 

وذلضضك حينمضضا بضضط الطلبضضا  العارضضضة الضض   قضضدم مضضن املضضدعي علضض  مضضا يتضضضمن  صضض يح       

الطل  اح لي أو  عديي موضوعه ملواج ة ظضروو طضرأ  أو  بينضق بعضد رفضع الضدعوى أو       

صضً  بضه ا صضااًل ال يقبضي التلزئضة      ما يكون مكمً  للطل  اح لي أو م  بًا عليه أو مت

.... ومتضض  اعتضضة الطلضض  املعضضدا طلبضضًا عارضضضًا فضضإن الضضدائرة الكليضضة باحملكمضضة االبتدائيضضة  

 صتيف بنظر  م ما كانق قيمته.  

الضضضدائرة إذ كانضضضق الشضضضركة املطعضضضون ضضضضدها احوىل قضضضد أقامضضضق الضضضدعوى لضضضدى   -6 

هندسضي لبيضان احعمضاا املن ضذة      الكلية باحملكمة االبتدائية بطل  احلكم بندب خبري

باملشضضروأ حمضضي النضضزاأ وقيمت ضضا و صضض ية احلسضضاب بضضط الطضضرفط وإثبضضا  إخضض ا الطضضاعن  

واملطعضضون ضضضدهما الثانيضضة والثالضضث بالتزامضضا  م وعضضدم سضضدائ الضضدفعا  املسضضت قة طبقضضًا     

م لنسبة انجناز و أخر الطاعن يف اعتمائ العينا  مما  سب  يف  أخري احعماا، ومضن ثض  

 كون  لك الطلبا  الضوارئة بصض ي ة الضدعوى االبتدائيضة يضوم رفع ضا غضري مقضدرة القيمضة          

بنظضضر  قيميضضًا الضضدائرة الكليضضة باحملكمضضة االبتدائيضضة الضض  أ ضضدر  احلكضضم         وصضضتيف

 -االبتدائي، وكان  عديي املطعضون ضضدها احوىل لطلبا  ضا بعضد إيضداأ اوضبري  قريضر         

ئرهضضضم وال وائضضضد   263.594بضضضأن يضضضإئا دضضضا مبلضضض   إىل طلضضض  احلكضضضم بضضضالزام الطاعنضضضة  

ال يعد  نازا من ا عل  طلب ا اح لي وإ ا يعد طلبًا عارضًا يضاو إىل الطل   القانونية

اح لي وال يسل   لك الدائرة الكليضة باحملكمضة االبتدائيضة اختصا ض ا القيمضي بنظضر       

  مليون ئرهضم، ومضن   الدعوى حت  ولو كانق  لك الطلبا  العارضة  قي قيمت ا عن مبل

 .ثم ويض   الدفع عل  غري سند من القانون خليقًا بالرف 
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من قانون انجراءا  املدنية عل  أنه )) إذا أغ لضق احملكمضة    139النيف يف املائة  -7

احلكم يف بع  الطلبا  املوضوعية فعلي ا بناء عل  طل  من أحد أ ض اب الشضأن أن   

اوصضم بضه واضضع احلكضم لقواعضد الطعضن         نظر يف الطل  واحلكم فيضه بعضد إعض ن   

الضض   سضضرا علضض  احلكضضم اح ضضلي (( يضضدا علضض  أن إغ ضضاا احملكمضضة لطلضض  موضضضوعي    

مطرو  علي ا عل  حنو واضح جازم إغ ااًل كليًا عن غلك أو سض و ئون أن يضرئ عليضه يف    

أسباب احلكم أو منطوقه بقضاء  ريح أو ضمين جيعلضه باقيضًا معلقضًا أمام ضا، ويضتعط      

لعوئة إىل احملكمة ال  أ ضدر  احلكضم بالوسضيلة الض  حضدئها الضنيف لل صضي فيضه،         ا

فإذا طعن يف احلكم دذا السب  بطريم النق  كان الطعن غري جائز، ملا كان ذلك 

وكان الطاعن ينعي عل  احلكم املطعون فيه إغ اا ال صي يف طلبه بأحقيتضه يف مبلض    

ز الضضض  سضضضبم لللنضضضة اوضضضةة التقريضضضر  ئرهضضضم قيمضضضة حمتلضضضزا  نسضضضبة انجنضضضا  138.462

بأحقيتضضضه يف ذلضضضك املبلضضض  كضضضا كضضضان يضضضتعط عليضضضه الرجضضضوأ إىل احملكمضضضة الضضض  أ ضضضدر   

احلكم املطعون فيه بالوسضيلة الض  حضدئها ويضتعط العضوئة إىل احملكمضة الض  أ ضدر          

احلكم املطعون فيه لل صي فيه وليس بطريم الطعن عل  احلكم بإغ اا ذلضك الطلض    

ا وأن البط من االط أ النظام االلك ونضي نئارة القضضايا أن الطضاعن قضد  قضدم      ال سيم

استئناو  ارا أبضو ظض" بطلض  احلكضم لضه فيمضا        2020لسنة  13بطل  االغ اا رقم 

اغ له احلكم املطعون فيضه بشضأن املبلض  املشضار اليضه وقضد ا ضدر  حمكمضة االسضتئناو          

 ذلضك املبلض  و سضييله لصضاحله ومضن  ثضم       احلكم بأحقية الطاعن يف 4/1/2021بتاريم 

 .يكون النعي غري مقبوا

ض  املقضضرر أن بيضضان احعمضضاا املنلضضزة واحعمضضاا غضضري املنلضضزة مضضن املقاولضضة وفقضضًا للشضضرويف     8

واملوا ضض ا  املت ضضم علي ضضا وحتديضضد احضضضرار الضض   صضضي  أحضضد طضضريف عقضضد املقاولضضة مضضن    

والطضضرو املخضضي بشضضرويف العقضضد و قضضدير  جضضراء إخضض ا الطضضرو ا خضضر يف  ن يضضذ التزاما ضضه

يف حتصضيي ف ضم الواقضع يف    التعوي  اجلابر دذ  احضرار مضن سضلطة حمكمضة املوضضوأ     

الضضدعوى و  سضضري  ضضي  العقضضوئ واملسضضتندا  و قضضدير احئلضضة املقدمضضة في ضضا ومن ضضا  قضضارير        

ة اوةة واستخ   ما  رى انه الواقع الص يح طاملا أقامق قضاءها عل  أسباب سضائغ 

مسضضتمدة ممضضا لضضه أ ضضي ثابضضق يف احوراق و ضضإئا إىل النتيلضضة الضض  انت ضضق إلي ضضا وهضضي غضضري  

ملزمضضة مضضن بعضضد أن  ضضرئ بأسضضباب خا ضضة علضض  مضضا أبضضدا  اوصضضم مضضن مطضضاعن علضض   قريضضر   

اوضبري حن يف أخضذها بضه حممضواًل علض  أسضبابه مضا ي يضد أن ضا    ضر يف ئفضاأ اوصضم مضا              

إلي ضضا اوضضبري يف  قريضضر  وال مضضا يسضضت م الضضرئ عليضضه   ينضضاا مضضن  ضض ة النتيلضضة الضض   و ضضي 

ر جلنة اوضةة املنتدبضة   بأكثر مما  ضمنه التقرير ، ملا كان ذلك وكان البط من  قري
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ا احوىل  ضضض ون ضدهضضض اقد واملطعضضضقد  ع -كضضضاملال–اعن ضضاو أن الطضضة االستئنضضضمن حمكم

و يانة بناء سكين عبارة عن فيلضتط  عل  أن  قوم احخرية بإنشاء واجناز  -املقاوا-

علضض  قطعضضة احرض ملضضك الطضضاعن املبينضضة بضضالتقرير وانضضه كراجعضضة  قضضارير اوضضةة السضضابقة  

ظ"  مسضتعلي أبضو   2019لسنة  198  بط ان اوةة املنتدبة يف ئعوى اثبا  احلالة رقم

العيضوب   قدر  نسبة االعمضاا املنلضزة اخضذًا يف االعتبضار عضدم اسضتكماا العمضاا وبعض         

% مضضع وجضضوئ اعمضضاا إضضضافية عبضضارة عضضن  عضضدي       53.85والنضضواقيف يف التن يضضذ بنسضضبة  

معماريضضة و قسضضيما  ئاخليضضة، يف حضضط قضضدر اوضضبري املنتضضدب يف الضضدعوى االبتدائيضضة  لضضك     

وقد احتسبق  لك النسبة بشكي ائق وهوما اعتمد ه جلنة اوةة و بلض    %55.5النسبة 

ئرهضضم  2.563.474 –املقضضاوا  -ا املطعضضون ضضضدها احوىل قيمضضة االعمضضاا الضض  اجنز  ضض 

ئرهضضم سضضوء مصضضنعية عضضن أعمضضاا   40.000ئون ا عضضاب االستشضضارا وقضضد مت خصضضم مبلضض   

اورسضضضانة والتشضضضطيبا  وقضضضد أرسضضضلق املطعضضضون ضضضضدها احوىل عضضضدة كتضضض  الستشضضضارا  

 ضا ومن ضا   املشروأ  ثبق في ا مطالبت ا بقيمة احعماا انضافية والتعضدي   الض  قامضق ب   

بالتسضضوية املاليضضضة والزمنيضضة للمشضضضروأ وأن الضض  هضضضق يف     7/11/2018كتاب ضضا املضضضإرخ  

ئرهضضم وال  شضضمي   194.000حضضضور املالضضك واالستشضضارا بشضضأن قيمضضة الضضتغريا  كبلضض        

أةضضضض ر لغايضضضضة  4 عضضضضدي   واج ضضضضة ال ضضضضي  ) ب( مضضضضع هديضضضضد املضضضضدة الزمنيضضضضة للمشضضضضروأ    

ئرهضم مضن قيمضة  لضك املطالبضة الض         29.600وقد احتسبق اوضةة مبلض     30/4/2019

 22.000احتسب ا اوبري الثاني الذا عاين االعماا علض  الطبيعضة كمضا احتسض  مبلض       

ئرهضم   55.000من  عديي الواج ا  و بط انه سبم اال  اق عل  مبل   %40ئرهم بنسبة 

عمضضاا علي ضضا وال  كضضن للخضضةة اجلضضزم بالكميضضة املن ضضذة وا ضضا طبقضضق نسضضبة  ن يضضذ اال      

ئرهضضضضم، والكتضضضضاب املضضضضإرخ  30.525فتكضضضضون القيمضضضضة املعتمضضضضدة  %55.5للمشضضضضروأ أا 

بطلضضض  اعتمضضضائ سضضضعر  وريضضضد احللضضضر اوضضضا  بالواج ضضضا  و   ضضضبط        12/11/2018

املطعضضون ضضضدها احوىل كميضضة احللضضر املضضورئ وفضضرق السضضعر ومضضن ثضضم    عتمضضد  جلنضضة           

ري أسعار السرياميك للمشضروأ  بشأن  غي 6/2/2019اوةة، والكتاب الصائر بتاريم 

ئرهضم و  صضذ بضه اوضةة لكون ضا    عتمضد مضن املالضك او االستشضارا           21.511كبل  

قيمضضة فضضرق  غضضريا  اعمضضاا احللضضر  68.550كمضضا رفضضضق اوضضةة مطالبضضة املقضضاوا ملبلضض  

 38.045والكامريا  والستائر املعدنية و كسري الب س  وقضد اعتمضد  اوضةة مبلض      

قيمضضة  لضضك املطالبضضة علضض  نسضضبة انجنضضاز فتكضضون القيمضضة انمجاليضضة لبعمضضاا       ئرهضضم مضضن 

ئرهضضم لصضضاا املقضضاوا بانضضضافة لقيمضضة املنقضضوال  احملتلضضزة        98.170انضضضافية مبلضض   

ئرهضضم بنضضاء علضض  املراسضض   املتبائلضضة بضضط طضضريف  49.755بضضاملوقع وقضضدر  ا الللنضضة كبلضض  
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سضضلمق املطعضضون ضضضدها احوىل وفقضضًا نقرارهضضا اوصضضومة و قضضارير اوضضةة السضضابقة وقضضد  

مضضن البنضضك املطعضضون ضضضد      1.246.154ئرهضضم مضضن الطضضاعن ومبلضض      1.329.538مبلضض  

ئرهم وبتص ية احلساب بط الطرفط فضإن املسضت م    2.575.692الثالث بإمجالي مبل  

ئرهضضم وقضضد بينضضق اوضضةة ان   95.707للمطعضضون ضضضدها احوىل فضضيس ذمضضة الطضضاعن مبلضض   

لية  أخر املشروأ  توزأ بضط الطضاعن واملطعضون ضضدها احوىل بالتسضاوا حيضث قضام        مسإو

الطاعن املالك بالعديد من التعدي   ال  أئ  إىل اضضطراب الةنضامج الضزمين للمقضاوا     

املطعون ضدها االوىل و أخر احخري و راخ  يف متابعة العمي واالجناز باملوقع املضر الضذا   

سضت د الطضاعن مضن املشضروأ وحتمضي املقضاوا  كل ضة إضضافية         اضر بك  الطضرفط فلضم ي  

نتيلضضة إطالضضة امضضد املشضضروأ وال يسضضت م الطضضاعن غرامضضة التضضأخري لعضضدم اسضضتكما اعمضضاا     

املشضضروأ كمضضا ال يسضض م أا مضضن الطضضرفط التعضضوي  ملشضضاركته يف سضضب  التضضأخري، وإذ    

لطضضاعن بضضأئاء أقضضام احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضضاء  بتعضضديي احلكضضم املسضضتأنف إىل إلضضزام ا 

ئرهم  للمطعون ضدها احوىل مع احقية احخرية يف اس ئائ الشضيك رقضم    95.707مبل  

وبأحقيضضة الطضضاعن يف املبلضض  احملتلضضز لضضدى البنضضك املمضضوا مقابضضي ضضضمان حسضضن   000405

اخضضذًا يف  –ئرهضضم و أييضد احلكضضم املسضضتأنف فيمضا عضضدا ذلضضك    379.000التن يضذ  كبلضض   

اسضتئناو   2020لسضنة   13ا الطضاعن يف طلض  االغ ضاا رقضم     االعتبار ما قضي به لصضا 

استنائًا لتقريضر   –ئرهم قيمة حمتلزا  نسبة انجناز  138.462بل   ارا أبو ظ" ك

اوبري املنتدب لدى حمكمة االستئناو الذا اطمأن ملا ورئ فيضه مضن أحبضال ومضا انت ض       

التقرير املبدئي، وكضان ذلضك   إليه من نتيلة بعد ان واجه بالرئ اع اضا  الطاعن عل  

يف حدوئ سلطة حمكمة املوضضوأ يف ف ضم الواقضع يف الضدعوى و قضدير الضدليي في ضا ومضن         

 ثم يض   النعي جمرئ جدا يف سلطة حمكمة املوضوأ التقديرية خليقًا بالرف .  

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 -ئر احوراق عل  ما يبط مضن احلكضم املطلضوب العضدوا عنضه وسضا       –حيث إن الواقعا  

لسضضضنة  1945أقامضضضق الضضضدعوى رقضضضم   ت صضضضي يف أن الشضضضركة املطلضضضوب ضضضضدها احوىل   

املن ضذة   ارا كلي أبو ظ" بطل  احلكم بندب خبري هندسي لبيان احعمضاا   2019

باملشضضروأ حمضضي النضضزاأ وقيمت ضضا و صضض ية احلسضضاب بضضط الطضضرفط وإثبضضا  إخضض ا الطالضض    

بالتزامضضا  م وعضضدم سضضدائ الضضدفعا  املسضضت قة طبقضضًا   واملطلضضوب ضضضدهما الثانيضضة والثالضضث  

لنسضبة انجنضضاز و ضضأخر الطالض  يف اعتمضضائ العينضضا  ممضضا  سضب  يف  ضضأخري احعمضضاا، علضض     

 عاقضد  والطالض  علض      29/7/2017سند من القوا أنضه كوجض  عقضد املقاولضة املضإرخ      
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م علضض  أن ئرهضض 4.800.0000إنشضضاء ال لضضتط املبينضضتط بصضض ي ة الضضدعوى مقابضضي مبلضض        

علضض  أن يقضضوم البنضضضك    1/7/2017ةضض رًا مضضن  ضضضاريم    14 كضضون مضضدة  ن يضضذ احعمضضضاا    

ئرهضم وقضد باةضر  املطلضوب      2.000.000املطلوب ضضد  الثالضث بتمويضي املشضروأ كبلض       

ضدها احوىل احعماا ال  طرأ  علي ا عدة  عدي    ر   علي ضا هديضد مضدة املشضروأ     

ئرهضضم لتصضضبح امجضضالي قيمضضة   650.000لقيمضضة كبلضض  حكثضضر مضضن اانيضضة أةضض ر وزيضضائة ا 

% مضضن قيمضضة  80ئرهضضم وقضضد أجنضضز  املطلضضوب ضضضدها احوىل  5.450.000احعمضضاا مبلضض  

 لضضضك احعمضضضاا وقضضضد  ضضضأخر كضضضي مضضضن الطالضضض  والبنضضضك املطضضضوب ضضضضد  الثالضضضث يف سضضضدائ   

مسضضت قا  ا بسضضب  عضضدم اعتمضضائ االستشضضارا املطلضضوب ضضضدها الثانيضضة العينضضا  ال زمضضة      

سضضتكماا احعمضضاا كضضا يعضضد اخضض اًل بالتزامضضا  م التعاقديضضة فأقامضضق الضضدعوى، ج ضضد      ال

الطال   ضور املسضتندا  املقدمضة مضن املطلضوب ضضدها احوىل كمضا ئفضع البنضك املطلضوب           

ضد  الثالث بعدم قبوا الدعوى يف مواج ته لرفع ا علض  غضري ذا  ض ة، نضدب القاضضي      

 قضضابً  بطلضض  احلكضضم بنضضدب خضضبري مغضضاير    املشضضرو خضضبريًا يف الضضدعوى، ائعضض  الطالضض    

للخضضبري املنتضضدب  لتصضض ية احلسضضاب بضضط الطضضرفط واحلكضضم كضضا  سضض ر عنضضه اوضضةة، مت    

استبداا اوبري املنتدب بهخر وبعد أن أوئأ هذا احخري  قرير ، عضدلق املطلضوب ضضدها    

رهضضم ئ 253.594احوىل طلبا  ضضا إىل طلضض  احلكضضم بضضالزام الطالضض  بضضأن يضضإئا دضضا مبلضض   

مضن  ضاريم املطالبضة القضضائية وحتض  هضام السضدائ، وعضدا          %12وال ائدة القانونية بواقع 

الطال  طلبا ه إىل طل  احلكم بندب خبري جديد لتص يح احخطضاء الضوارئة يف  قريضر    

اوبري املنتدب وبيان قيمة غراما  التأخري وقيمضة االعمضاا الض     ضتم وسضوء املصضنعية       

كم كا  س ر عنه اوةة مع احمر بتسييي ضمان حسن التن يضذ  و ص ية احلساب واحل

وحمتلضضضزا  االجنضضضاز لصضضضاا الطالضضض  واحتياطيضضضا اسضضضتلواب اوضضضبري السضضضابم بشضضضأن         

املخال ا  واملغالطا  الوارئة بص ي ة  عديي الطلبا ، حكمضق احملكمضة بعضدم قبضوا     

ثالث لرفع ا علض  غضري ذا   الدعويط اال لية واملتقابلة يف مواج ة البنك املطلوب ضد  ال

 ضض ة ، ويف الضضدعوى اح ضضلية بضضالزام الطالضض  بضضأن يضضإئا للمطلضضوب ضضضدها احوىل مبلضض       

وحتضض  هضضام   16/3/2020مضضن  ضضاريم   %3ئرهضضم وال ائضضدة القانونيضضة بواقضضع    253.594

السدائ كا ال جياوز أ ي الضدين ويف الضدعوى املتقابلضة برفضض ا، اسضتأنف الطالض  هضذا        

 ضضضارا أبضضضو ظضضض" كمضضضا اسضضضتأن ته      2020لسضضضنة  1186ناو رقضضضم احلكضضضم باالسضضضتئ 

 ارا أبو ظض"،   2020لسنة  1275الشركة املطلوب ضدها احوىل باالستئناو رقم 

ضمق احملكمة االستئناو احخضري إىل احوا ونضدبق جلنضة مضن اوضةاء وبعضد أن أوئعضق        

املبلضضض   بتعضضضديي 14/11/2020الللنضضضة  قريرهضضضا قضضضضق حمكمضضضة االسضضضتئناو بتضضضاريم   
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ئرهضم بانضضافة ححقيت ضا يف     95.707املقضي به لصاا املطلوب ضدها احوىل  علضه  

ئرهضم  100.000................. كبلض   املسض وب علض  بنضك .    000405اس ئائ الشيك رقم 

الصائر من ا للمالك الطال ، وبأحقية احخري بضاملبل  احملتلضز لضدى البنضك املمضوا مقابضي       

ئرهضضم و أييضد احلكضضم املسضتأنف فيمضضا عضضدا    379.000 يضذ ومقضضدار   ك الضة حسضضن التن 

ذلضك ، طعضن الطالض  يف هضذا القضضاء بطريضم الضنق ، وأوئعضق املطلضوب ضضضدها احوىل          

قضضضق  7/6/2021مضضذكرة ئفعضضق في ضضا بعضضدم جضضواز الطعضضن لقلضضة النصضضاب، وبتضضاريم      

خضضري حمكمضة الضنق  بعضضدم جضواز الطعضن ، قضضدم الطالض  طلض  العضضدوا عضن احلكضم اح        

الصائر من حمكمة الضنق ، وإذ عضرض الطلض  علض  هضذ  احملكمضة يف غرفضة مشضورة         

 رأ  أنه جدير بالنظر ف دئ  جلسة لنظر .

وحيث إن الطال  ينعي عل  احلكم املطلوب العدوا عنه الصائر من حمكمضة الضنق    

 ضضارا ابضضو ظضض" انضضه قضضد اقضضام    2020لسضضنة  1554يف الطعضضن رقضضم  7/6/2021بتضضاريم 

بعدم جواز الطعن لقلضة النصضاب علض  سضند مضن أن الطلبضا  اوتاميضة للطالض  يف          قضاء 

ئعضضوا  املتقابلضضة قضضد احنصضضر  يف طلضض  احلكضضم بنضضدب خضضبري جديضضد لتصضض يح اوطضضاء       

الوارئة بتقرير اوبري املنتدب وبيضان قيمضة غرامضا  التضأخري وقيمضة االعمضاا الض     ضتم         

ا  سضض ر عنضضه اوضضةة وقضضد انت ضضق اوضضةة وسضضوء املصضضنعية و صضض ية احلسضضاب واحلكضضم كضض

 253.594أمام حمكمة أوا ئرجة إىل است قاق الشركة املطلوب ضدها احوىل ملبل  

ئرهم يف ذمة الطال  ومن ثم  قدر قيمة الدعوى املتقابلضة بتلضك القيمضة الض  انت ض  إلي ضا       

الضدعوى    قرير اوةة وهي أقي من نصاب الطعن بالنق  وهي  قدر عل  اسضتق ا عضن  

أح ضضلية والضض  بضضدورها  كضضون وفقضضًا للطلبضضا  اوتاميضضة في ضضا اقضضي مضضن نصضضاب الطعضضن         

رغضضضم أن طلبضضضا  الطالضضض  الضضضوارئة كذكر ضضضه اوتاميضضضة املقدمضضضة منضضضه  لسضضضة     بضضضالنق  

واملسضضضدئ عن ضضضا الرسضضضوم القضضضضائية بضضضذا  التضضضاريم    كضضضن كمضضضا ورئ    23/3/2020

املطلضوب ضضدها احوىل بضان  ضإئا لضه مضا       بأسباب ذلك احلكم وا ا كانق بطل  الزام 

يسضض ر عنضضه  قريضضر اوضضةة مضضع االمضضر بتسضضييي ضضضمان حسضضن التن يضضذ وحمتلضضزا  انجنضضاز    

لصضضاحله وانضضه علضض  اسضضتعدائ لسضضدائ الرسضضم املقضضرر وكضضان طلضض   سضضييي ضضضمان حسضضن       

ئرهضم بواقضع    517.462التن يذ وحمتلزا  انجناز قضد مت  قضديرهما مضن اوضةة كبلض       

ئرهضم قيمضة ضضمان حسضن      371.000ئرهم قيمة حمتلضزا  انجنضاز ومبلض      138.462

التن يذ، فضً  عن انه قد  در حكم من حمكمضة االسضتئناو يف طلض  االغ ضاا رقضم      

ئرهضم قيمضة املبلض      379.000 ضارا أبضو ظض" بأحقيضة الطالض  كبلض         2020لسنة  13
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ئرهضضم قيمضضة  138.462 احملتلضز لضضدى البنضك املمضضوا مقابضضي ضضمان حسضضن التن يضضذ ومبلض     

حمتلضضزا  نسضضبة انجنضضاز و سضضييل ا لصضضاحله كضضا  كضضون طلبضضا  الطالضض  قضضد  ضضاوز       

كا يوج  العدوا عضن احلكضم الصضائر يف الطعضن املشضار الي ضا       نصاب الطعن بالنق ، 

 ونظر موضوأ الطعن.  

مضن   187وحيث إن هذا النعي يف حمله، ذلك أنه ولئن كان اح ي إعمضااًل لضنيف املضائة    

قانون انجراءا  املدنية عدم الطعن يف أحكام حمكمضة الضنق  بضأا طريضم مضن طضرق       

الطعن وال جيوز  عييب ا بأا وجه من الوجو  فيمضا عضدا مضا  ضدر من ضا يف أ ضي النضزاأ،        

فيلضضضوز الطعضضضن في ضضضا بالتمضضضاس إعضضضائة النظضضضر يف احلضضضاال  املنصضضضو  علي ضضضا يف البنضضضوئ     

والضض  جضضرى نصضض ا علضض  أن "" للخصضضوم أن     مضضن ذا  القضضانون   169مضضن املضضائة    3،2،1

إذا  -:1يلتمسوا إعائة النظر يف اححكام الصائرة بص ة انت ائيضة يف اححضواا ا  يضة:    

إذا كضان احلكضم قضد     -: 2وقع من اوصم غا كان من ةأنه التأثري يف احلكم ،

ئة بين عل  أوراق حصي بعد  دور  إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بضين علض  ةض ا   

إذا حصضضي امللضضتمس بعضضد  ضضدور     -: 3ةضضاهد قضضضي بعضضد  ضضدور  بأن ضضا ةضض ائة زور،      

احلكضضم علضض  أوراق قاطعضضة يف الضضدعوى كضضان خصضضمه قضضد حضضاا ئون  قضضد  ا "" ومضضإئى  

ذلك أنضه ال جيضوز الطعضن يف أحكضام حمكمضة الضنق  بطريضم التمضاس إعضائة النظضر إال           

واملقصضضوئ باححكضضام الضض   فيمضضا يكضضون قضضد  ضضدر من ضضا مضضن أحكضضام يف أ ضضي النضضزاأ ،

 صدرها حمكمة النق  يف أ ي النزاأ، هي  لك ال    صضي يف موضضوأ احلضم حمضي     

النزاأ بط الطرفط والذا سبم طرحه عل  حمكمة املوضوأ وهي  شمي احلاال  ال  

 قبضي في ضا احملكمضة الطعضضن و تصضدى لل صضي يف املوضضوأ متضض  كضان  ضاحلًا لل كضضم         

ي ضا يف ال قضرة الثالثضة مضن     ذا اح ضي سضوى احلضاال  املنصضو  عل    فيه، وال يستثن  من هض 

مضضن ذا  القضضانون وهضضي قيضضام سضضب  مضضن أسضضباب عضضدم  ضض حية أحضضد القضضضاة      114املضضائة

الضضذين أ ضضدروا احلكضضم يف الطعضضن، إال انضضه و قضضديرًا مضضن حمكمضضة الضضنق  لعضضدم وجضضوئ  

مضن خطضأ مضائا    وسيلة أخرى للمراجعضة يف ةضأن مضا قضد يعض ا بعض  انجضراءا  أمام ضا         

 ضضس حقضضوق املتقاضضضط أمام ضضا فقضضد اسضضتثنق يف سضضبيي الو ضضوا إىل سضض مة أحكام ضضا   

وحتقيضضم حسضضن سضضري العدالضضة مبضضدأ العضضدوا أو الرجضضوأ يف قضضضائ ا يف بعضض  اححضضواا إذا   

 علم احمر خبطأ مائا أو س و غري مقصوئ ذا طابع مائا قد ةاب  ناودا للطعن لضدى  

كضم علض  خض و القضانون أو بعضدم قبضوا الطعضن او سضقويف         ال صي فيه ممضا أئى إىل احل 

احلم فيه ف جع يف حكم ا بناء عل  ما ثبق لضدي ا مضن حقيقضة احلضاا بطلض  يقضدم مضن        
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اوصضضم  ضضاح  املصضضل ة، ملضضا كضضان ذلضضك وكانضضق سضضب  طلضض  العضضدوا عضضن احلكضضم       

نق   ضارا   2020لسنة   1554يف الطعن بالنق  رقم  7/6/2021الصائر بتاريم 

ظ" قد أقيم عل  سند من وجوئ خطأ مائا ةاب احلكم املطلضوب العضدوا عنضه إذ     أبو

اقام قضاء  بعدم جواز الطعن لقلة النصاب عل  سند مضن أن الطلبضا  اوتاميضة للطالض      

يف ئعوا  املتقابلة قد احنصر  يف طلض  احلكضم بنضدب خضبري جديضد لتصض يح احخطضاء        

احلسضاب واحلكضم كضا  سض ر عنضه اوضةة وقضد        الوارئة بتقريضر اوضبري املنتضدب و صض ية     

انت ضق اوضةة أمضام حمكمضة أوا ئرجضضة إىل اسضت قاق الشضركة املطلضوب ضضضدها احوىل        

ئرهم يف ذمة الطال  ومن ثم  قدر قيمضة الضدعوى املتقابلضة بتلضك القيمضة       253.594ملبل  

در علضض  الضض  انت ضض  إلي ضضا  قريضضر اوضضةة وهضضي أقضضي مضضن نصضضاب الطعضضن بضضالنق  والضض   قضض 

استق ا عن الضدعوى أح ضلية والض  بضدورها  كضون وفقضًا للطلبضا  اوتاميضة في ضا اقضي           

رغضم أن طلبضا  الطالض  الضوارئة كذكر ضه اوتاميضة املقدمضة        من نصاب الطعن بالنق  

واملسضضدئ عن ضضا الرسضضوم القضضضائية بضضذا  التضضاريم    كضضن      23/3/2020منضضه  لسضضة  

كانضق بطلض  الضزام املطلضوب ضضدها احوىل بضان        كما ورئ بأسضباب ذلضك احلكضم وا ضا    

 إئا له ما يس ر عنه  قرير اوةة مع االمر بتسضييي ضضمان حسضن التن يضذ وحمتلضزا       

 517.462انجناز لصضاحله وان قيمضة طلض  ضضمان حسضن التن يضذ وحمتلضزا  االجنضاز         

 23/3/2020ئرهضضم  ضضاوز نصضضاب الطعضضن بضضالنق ، وكضضان الضضبط مضضن حمضضضر جلسضضة  

تضض  حتضضضري الضضدعوى االبتدائيضضة الضضذا هسضضك الطالضض  بضضه سضضندًا لطلبضضه حضضضور  لضضدى مك

الطالضض  بوكيضضي و قد ضضه مضضذكرة  عقيضض  وحافظضضة  ضضضمنق  ضضور مسضضتندا  و ضضورة      

إيصاا سدائ رسم استبداا خضبري وقضد  ضبط أن  ضاريم سضدائ ذلضك الرسضم هضو ذا   ضاريم          

 خبضض و و ضضضمنق  لضضك املضضذكرة طلضض  احلكضضم بنضضدب خضضبري       23/3/2020اجللسضضة 

اوبري املنتدب واحلكم كا  س ر عنضه اوضةة مضع االمضر بتسضييي ضضمان حسضن التن يضذ         

وحمتلضضزا  انجنضضاز لصضضاحله وأنضضه علضض  اسضضتعدائ لسضضدائ الرسضضم، وقضضد مت  أجيضضي نظضضر    

لسضضب   خضضر غضضري سضضدائ الرسضضم املطالضض  حتضض  مت إحالضضة   13/4/2020الضضدعوى جللسضضة 

ديي الطلبضضا  احخضضري، غضضري أن الثابضضق ك ضضضر  الضضدعوى إىل قاضضضي املوضضضوأ و  يضضتم  عضض 

لدى مكت  الت ضضري حضضور الطالض  بوكيضي و قضديم مضذكرة        16/3/2020جلسة 

اثبضضق امُل اضضضر ان ضضا  ضضضمنق طلضض  اسضضتبداا خضضبري واحتياطيضضًا اسضضتلواب اوضضبري السضضابم   

وطلضضض  أجضضضً  لسضضضدائ الرسضضضم عضضضن الطلضضض  املقضضضدم فقضضضرر  احملكمضضضة التأجيضضضي جللسضضضة     

سضضدائ الطالضض  رسضضم طلضض  اسضضتبداا اوضضبري ، وقضضد  ضضضمنق املضضذكرة     ل 23/3/2020

مضضن الطالضض  ذا  الطلبضضا  الضضوارئة  باملضضذكرة املقدمضضة      16/3/2020املقدمضضة  لسضضة  
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والضضض   ضضضضمنق طلضضض  احمضضضر بتسضضضييي ضضضضمان حسضضضن التن يضضضذ         23/3/2020 لسضضضة 

الطضاعن يف  وحمتلزا  انجناز لصاحله وال    يشر إلي ا القائم بت ضضري الضدعوى أو   

  ي ة طعنه بالنق  أو طل  العدوا، ومن ثم  كون طلبا  الطال  اوتامية املسضدئ  

عن ا الرسوم القضائية قد  اوز  نصاب الطعن بالنق ، وكان احمر بقبضوا أو عضدم   

قبوا الطعضن بضالنق  يتعلضم بالنظضام العضام، ويكضون احلكضم املطلضوب العضدوا عنضه قضد            

اثنضضاء نظضضر الطعضضن أئى إىل احلكضضم بعضضدم قبولضضه لقلضضة   عضضرض وطضضأ مضضائا غضضري مقصضضوئ 

النصضضضضاب رغضضضضم أن الطلبضضضضا  اوتاميضضضضة الضضضضوارئة باملضضضضذكرة اوتاميضضضضة املقدمضضضضة  لسضضضضة   

 ضضاوز نصضضاب  23/3/2020واملسضضدئ عن ضضا الرسضضوم القضضضائية بتضضاريم    16/3/2020

مضضضن  7/6/2021الطعضضضن بضضضالنق  كضضضا يوجضضض  العضضضدوا عضضضن احلكضضضم الصضضضائر بتضضضاريم   

وا الطعضضن  ضضارا أبضضو ظضض"  وقبضض 2020لسضضنة  1554نق  يف الطعضضن رقضضم حمكمضضة الضض

ةكً ، وحيث إن الطاعن ينع  بالوجه احوا من السب  احوا من أسضباب الطعضن علض     

احلكم املطعون فيه عل  احلكم املطعون فيه اوطأ يف  طبيم القانون إذ اقام قضاء  

ركة املطعضضون ضضضدها احوىل رقضضم   بقبضضوا االسضضتئناو ال رعضضي/ املتقابضضي املقضضام مضضن الشضض     

 ارا أبو ظ" بالرغم من سقويف حق ا يف االستئناو وفقضًا لضنيف    2020لسنة  1275

لعضضضدم  قضضضديم هضضضذا االسضضضتئناو حتضضض   ضضضاريم  مضضضن قضضضانون انجضضضراءا  املدنيضضضة   164املضضضائة 

احملضضدئة باجللسضضة احوىل لتبضضائا املضضذكرا  والضضرئوئ أمضضام مكتضض  إئارة  14/6/2020

ء بضضانجراءا  العائيضضة او كضضذكرة مشضضتملة علضض  أسضضباب االسضضتئناو والضض   الضضدعوى سضضوا

 30/6/2020حضضر  في ضا املطعضون ضضدها والضض   ضدر في ضا قضرار بالتأجيضي جللسضضة         

رغضضم  2/7/2020ئون الطعضضن باالسضضتئناو في ضضا ثضضم قضضرر بضضالطعن باالسضضتئناو بتضضاريم       

ناو املطعضضون ومضضن ثضضم يكضضون اسضضتئ    20/5/2020 ضضدور احلكضضم املسضضتأنف بتضضاريم    

ضدها قد مت بعد امليعائ املقرر قانونُا وغري مقبضوا ةضكً  ممضا يعيض  احلكضم املطعضون       

 فيه ويستوج  نقضه جزئيًا يف هذا الشأن .

مضضن قضضانون    159وحيضضث إن هضضذا النعضضي غضضري سضضديد، ذلضضك أن الضضنيف ذلضضك يف املضضائة             

  يضنيف القضانون علض  غضري     انجراءا  املدنية عل  أن ميعضائ االسضتئناو ث ثضون يومضًا مضا      

من ذلضك   162/1ذلك ويكون امليعائ عشرة أيام يف املسائي املستعللة و النيف يف املائة 

ذا  القضضضانون علضضض  أنضضضه "يرفضضضع االسضضضتئناو بصضضض ي ة  ضضضوئأ مكتضضض  إئارة الضضضدعوى يف         

احملكمضضضضضة االسضضضضضتئنافية املختصضضضضضة و  قيضضضضضد فضضضضضورًا بالسضضضضضلي املعضضضضضد لضضضضضذلك أو بقيضضضضضدها  

مضن ذا  القضانون علض  أنضه جيضوز للمسضتأنف        164كان النيف يف املضائة   الك ونيًا...، و
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عليه حت   ضاريم اجللسضة احوىل لتبضائا املضذكرا  والضرئوئ أمضام مكتض  إئارة الضدعوى         

أن يرفع استئنافًا إما بانجراءا  املعتضائة وإمضا كضذكرة مشضتملة علض  أسضباب اسضتئنافه        

السضابقة، اسضتئنافًا مقضابً  إذا رفضع خض ا ميعضائ       ويعتة االستئناو املشار إليه يف ال قرة 

االستئناو، واستئنافًا فرعيًا إذا رفع بعضد امليعضائ، أو إذا كضان رافعضه قضد قبضي احلكضم        

يف وقضضق سضضابم علضض  رفضضع االسضضتئناو اح ضضلي ... وم ضضائ ذلضضك  أنضضه إذا أقضضيم اسضضتئنافًا مضضن   

ًا لإلجضراءا  املعتضائة   احملكوم عليه كوج    ي ة أوئعق مكتض  إئارة الضدعوى وفقض   

لقيضضد االسضضتئناو وكضضان ذلضضك يف خضض ا امليعضضائ املقضضرر قانونضضا للطعضضن باالسضضتئناو علضض        

احلكم االبتدائي فإنه يكون استئنافًا أ ليًا حت  ولضو أوئأ خصضمه أو أحضد احملكضوم     

علضضضي م ا خضضضرين اسضضضتئنافًا  خضضضرًا يف امليعضضضائ املقضضضرر قانونضضضًا يف  ضضضاريم سضضضابم عضضضن ذلضضضك         

ناو اح لي املشار اليه وال يكون هذا احخري استئنافًا مقابً  طاملضا انضه   يضوئأ    االستئ

باجللسضضة احوىل لتبضضائا املضضذكرا  والضضرئوئ أمضضام مكتضض  إئارة الضضدعوى حضضط حتضضضري       

ونظضضر االسضضتئناو السضضابم عليضضه إذ القضضوا بغضضري ذلضضك وإعمضضاا اثضضر  يعضضين أنضضه إذ   يقضضدم      

وىل املشار إلي ا لضدى مكتض  إئارة الضدعوى سضقك احلضم      االستئناو ال حم باجللسة اح

فيضضه رغضضم أنضضه مت قيضضد  يف امليعضضائ املقضضرر قانونضضًا أا خضض ا ث ثضضط يومضضًا مضضن  ضضاريم  ضضدور    

احلكضضم االبتضضدائي أو مضضن  ضضاريم إع نضضه حسضض  اححضضواا كضضا يتعضضارض مضضع الضضنيف ا مضضر     

من التاريم املشار اليه ومضن   بشأن ميعائ استئناو اححكام االبتدائية خ ا ث ثط يومًا

ثم يكون استئناو الشركة املطعون ضدها احوىل لل كم االبتدائي كوجض   ض ي ة   

خض ا امليعضائ املقضرر      2/7/2020االستئناو ال  أوئعق مكت  إئارة الدعوى بتاريم 

قانونضضًا السضضضتئناو اححكضضام االبتدائيضضضة وهضضضو ث ثضضون يومضضضًا مضضضن  ضضاريم  ضضضدور احلكضضضم     

ا ضضا هضضو اسضضتئنافًا أ ضضليًا مسضضتقً  بذا ضضه عضضن االسضضتئناو       20/5/2020يف  املسضضتأنف

السضضابم عليضضه املقضضام مضضن املطعضضون ضضضد  حتضض  ولضضو مت قيضضد  بعضضد اجللسضضة احوىل لتبضضائا          

املضضذكرا  والضضرئوئ أمضضام مكتضض  إئارة الضضدعوى ويكضضون مقبضضواًل ةضضكً ، وإذ انت ضض        

نه يكون قد  ائو   يح القضانون  احلكم املطعون فيه إىل  لك النتيلة الص ي ة فإ

 و يض   الدفع عل  غري سند من القانون خليقًا بالرف .  

وحيث إن الطاعن ينعض  بالوجضه الثضاني مضن السضب  احوا مضن أسضباب الطعضن علض  احلكضم           

املطعضضون فيضضه فال ضضة القضضانون لعضضدم الضضرئ علضض  الضضدفع املبضضدض بصضضدور احلكضضم املسضضتأنف       

القيمضضي املتعلضضم بالنظضضام العضضام واختصضضا  الضضدوائر اجلزئيضضة باملخال ضضة لقواعضضد االختصضضا  

يف  2018لسضضنة  57مضضن قضضرار جملضضس الضضوزراء رقضضم   23/1بنظضضر النضضزاأ وفقضضًا لضضنيف املضضائة  
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بشضضأن قضضانون انجضضراءا   1992لسضضنة  11ةضضأن ال ئ ضضة التن يذيضضة للقضضانون االحتضضائا رقضضم 

الضضضدعاوى املدنيضضضة والتلاريضضضة  املدنيضضضة باختصضضضا  الضضضدوائر اجلزئيضضضة بضضضاحلكم ابتضضضدائيا يف   

والعمالة ال  ال  تلاوز قيمت ا مليون ئرهم والدعاوى املتقابلة أيًا كانق قيمت ا ئرهم  وإذ 

كانضضق طلبضضا  الشضضركة املطعضضون ضضضدها اوتاميضضة  امضضام احملكمضضة االبتدائيضضة هضضي الضضزام   

عوى عضضن ئرهضضم وال وائضضد القانونيضضة كضضا اضضرج الضضد  263.594الطضضاعن بضضأن يضضإئا لضضه مبلضض   

اختصضضا  الضضدوائر الكليضضة باحملكمضضة ويكضضون احلكضضم الصضضائر مضضن الضضدائرة الكليضضة          

باحملكمضضة بضضاطً  لصضضدور  مضضن حمكمضضة غضضري فتصضضة قيميضضًا بنظضضر الضضدعوى وإذ الت ضضق         

احلكم املطعون فيضه عضن هضذا الضدفع رغضم انضه متعلضم بالنظضام العضام ممضا يعيبضه وسضيتوج              

 نقضه.  

مضضن  23د، ذلضضك أن الضضنيف يف ال قضضرة احوىل مضضن املضضائة  وحيضضث إن هضضذا النعضضي غضضري سضضدي  

يف ةأن ال ئ ضة التن يذيضة للقضانون االحتضائا      2018لسنة  57قرار جملس الوزراء رقم 

الواجضض     –قضضانون انجضضراءا    بشضضأن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة    1992لسضضنة  11رقضضم 

رة احوىل مضضضن ل قضضضعلضضض  أن صضضضتيف الضضضدوائر اجلزئيضضضة املنصضضضو  علي ضضضا يف ا   –التطبيضضضم 

مضضن القضضانون املشضضكلة مضضن قضضاض فضضرئ بضضاحلكم ابتضضدائيًا يف الضضدعاوى املدنيضضة       30املضضائة

والتلاريضضة والعماليضضة الضض  ال  ضضاوز قيمت ضضا مليضضون ئرهضضم والضضدعاوى املتقابلضضة أيضضًا كانضضق    

قيمت ضضضا ... وصضضضتيف الضضضدوائر الكليضضضة املشضضضكلة مضضضن ث ثضضضة قضضضضاة بضضضاحلكم يف مجيضضضع    

لتلارية والعمالية ال  ليسق من اختصا  الدوائر اجلزئيضة"" وكضان   الدعاوى املدنية وا

من ذا  ال ئ ة عل  أن""  قضدر قيمضة الضدعوى يضوم رفع ضا ويف مجيضع        24النيف يف املائة 

اححضضواا يكضضون التقضضدير علضض  أسضضاس  خضضر طلبضضا  اوصضضوم  "" يضضدا علضض  أن الضضدوائر         

دعاوى املدنية والتلاريضة والعماليضة   اجلزئية باحملكمة االبتدائية صتيف يف ال صي يف ال

الضض  يطالضض  في ضضا املضضدعي كضضا ال يتلضضاوز قيمتضضه مليضضون ئرهضضم  كمضضا صضضتيف بكافضضة           

الدعاوى املتقابلة ال  يقدم ا املدع  عليه أيًا كانضق قيمت ضا وصضتيف الضدوائر الكليضة      

لضضض  باحملكمضضة االبتدائيضضة بضضضاحلكم يف مجيضضع الضضضدعاوى املدنيضضة والتلاريضضضة والعماليضضة ا     

وعلض  مضا جضرى بضه قضضاء هضذ         –ليسق من اختصضا  الضدوائر اجلزئيضة، وكضان املقضرر      

أنه إذا رفعق الدعوى إىل الدائرة الكليضة باحملكمضة االبتدائيضة املختصضة      -احملكمة 

قيميًا بنظر الدعوى ثم ُعدلق الطلبا  إىل طل   قي قيمته عن مليون ئرهم فضإن ذلضك ال   

بنظضر هضذا الطلض  مضائام أن ضا كانضق فتصضة أ ضً          يسل   لك احملكمضة االختصضا    

من قانون انجضراءا  املدنيضة يعتضة     98بنظر الدعوى وقق رفع ا ذلك أن النيف يف املائة 

مثي هذا الطل  املعدا طلبًا عارضًا وذلضك حينمضا بضط الطلبضا  العارضضة الض   قضدم مضن         
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ملواج ضضة ظضضروو  املضضدعي علضض  مضضا يتضضضمن  صضض يح الطلضض  اح ضضلي أو  عضضديي موضضضوعه     

طرأ  أو  بينق بعد رفع الدعوى أو ما يكون مكمً  للطل  اح لي أو م  بًا عليضه أو  

متصضضً  بضضه ا صضضااًل ال يقبضضي التلزئضضة .... ومتضض  اعتضضة الطلضض  املعضضدا طلبضضًا عارضضضًا فضضإن          

، ملضا كضان ذلضك    الدائرة الكلية باحملكمة االبتدائية صتيف بنظر  م ما كانضق قيمتضه  

الضضدائرة الكليضضة  ركة املطعضضون ضضضدها احوىل قضضد أقامضضق الضضدعوى لضضدى      وكانضضق الشضض 

باحملكمضضضة االبتدائيضضضة بطلضضض  احلكضضضم  بنضضضدب خضضضبري هندسضضضي لبيضضضان احعمضضضاا املن ضضضذة     

باملشضضروأ حمضضي النضضزاأ وقيمت ضضا و صضض ية احلسضضاب بضضط الطضضرفط وإثبضضا  إخضض ا الطضضاعن  

الضضدفعا  املسضضت قة طبقضضًا  واملطعضضون ضضضدهما الثانيضضة والثالضضث بالتزامضضا  م وعضضدم سضضدائ    

لنسبة انجناز و أخر الطاعن يف اعتمائ العينا  مما  سب  يف  أخري احعماا، ومضن ثضم   

 كون  لك الطلبا  الوارئة بص ي ة الضدعوى  االبتدائيضة يضوم رفع ضا غضري مقضدرة القيمضة        

بنظضضر  قيميضضًا الضضدائرة الكليضضة باحملكمضضة االبتدائيضضة الضض  أ ضضدر  احلكضضم         وصضضتيف

إىل  اأ اوضبري  قريضر   دائي، وكان  عضديي املطعضون ضضدها احوىل لطلبا  ضا بعضد إيضد      االبت

ال  ئرهضم وال وائضد القانونيضة    263.594بأن يإئا دا مبلض   طل  احلكم بالزام الطاعنة 

يعد  نازا من ا علض  طلب ضا اح ضلي وإ ضا يعضد طلبضًا عارضضًا يضضاو إىل الطلض  اح ضلي           

باحملكمة االبتدائيضة اختصا ض ا القيمضي بنظضر الضدعوى       وال يسل   لك الدائرة الكلية

حتضض  ولضضو كانضضق  لضضك الطلبضضا  العارضضضة  قضضي قيمت ضضا عضضن مبلضض  مليضضون ئرهضضم، ومضضن ثضضم    

 ويض   الدفع عل  غري سند من القانون خليقًا بالرف .    

وحيضث إن الطضضاعن ينعض  بالسضضب  الثضاني مضضن أسضضباب الطعضن علضض  احلكضم املطعضضون فيضضه      

سبي  إذ اقام قضاء  بإلزام الطضاعن بضاملبل  املقضضي بضه  للمطعضون ضضدها       القصور يف الت

احوىل مضضضضضع احقيت ضضضضضا يف اسضضضضض ئائ الشضضضضضيك رقضضضضضم ...................... املسضضضضض وب علضضضضض  بنضضضضضك 

ئرهم وبأحقية الطاعن يف املبل  احملتلز مقابضي ك الضة    100.000...................... بقيمة 

ئرهضضضم  اسضضضتنائًا لتقريضضضر جلنضضضة اوضضضةة املنتدبضضضة لضضضدى    379.000حسضضضن التن يضضضذ كبلضضض   

حمكمة االستئناو حممواًل عل  أسبابه وقضد انت ضق  لضك الللنضة إىل أحقيضة الطضاعن يف       

ئرهضضم قيمضضة حمتلضضزا  حسضضن التن يضضذ إال ان ضضا اغل ضضق إضضضافة مبلضض            379.000مبلضض   

للنضضة ئرهضضم قيمضضة حمتلضضزا  نسضضبة انجنضضاز والضضذا سضضبم وان قضضرر   لضضك ال      138.462

أحقية الطاعن يف ذلك املبل   وقد هسك الطاعن بأحقيتضه يف هضذا املبلض  احخضري غضري ان      

 .  ا املبل  مما يعيبه ويستوج  نقضهاحلكم املطعون فيه اغ ي القضاء له ب ذ
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ون انجضراءا   مضن قضان   139وحيث إن هذا النعي غضري مقبضوا ، ذلضك أن الضنيف يف املضائة      

ق احملكمة احلكم يف بع  الطلبا  املوضوعية فعلي ا بنضاء  إذا أغ لاملدنية عل  أنه ))

عل  طل  من أحد أ  اب الشأن أن  نظر يف الطل  واحلكم فيه بعد إعض ن اوصضم   

(( يضضدا علضض  أن لطعضن الضض   سضضرا علضض  احلكضم اح ضضلي  بضه واضضضع احلكضضم لقواعضضد ا 

كليضًا عضن   إغ اا احملكمة لطل  موضوعي مطرو  علي ا عل  حنو واضح جازم إغ ااًل 

غلك أو س و ئون أن يرئ عليضه يف أسضباب احلكضم أو منطوقضه بقضضاء  ضريح أو ضضمين        

جيعله باقيًا معلقًا أمام ا، ويتعط العوئة إىل احملكمة الض  أ ضدر  احلكضم بالوسضيلة     

ال  حدئها النيف لل صي فيه، فإذا طعن يف احلكم دذا السب  بطريم النق  كضان  

ذلك وكان الطاعن ينعي عل  احلكضم املطعضون فيضه إغ ضاا     الطعن غري جائز، ملا كان 

ئرهضم قيمضة حمتلضزا  نسضبة انجنضاز الض         138.462ال صي يف طلبه بأحقيته يف مبل  

سضضبم لللنضضة اوضضةة التقريضضر بأحقيتضضه يف ذلضضك املبلضض  كضضا كضضان يضضتعط عليضضه الرجضضوأ إىل     

ويضتعط العضوئة إىل    احملكمة ال  أ در  احلكضم املطعضون فيضه بالوسضيلة الض  حضدئها      

احملكمضضة الضض  أ ضضدر  احلكضضم املطعضضون فيضضه لل صضضي فيضضه ولضضيس بطريضضم الطعضضن علضض    

احلكم بإغ اا ذلك الطلض  ال سضيما وأن الضبط مضن االطض أ النظضام االلك ونضي نئارة        

اسضضتئناو  ضضارا  2020لسضضنة  13القضضضايا أن الطضضاعن قضضد  قضضدم بطلضض  االغ ضضاا رقضضم   

يما اغ له احلكم املطعون فيه بشأن املبلض  املشضار اليضه وقضد     أبوظ" بطل  احلكم له ف

احلكضضم بأحقيضضة الطضضاعن يف ذلضضك    4/1/2021ا ضضدر  حمكمضضة االسضضتئناو بتضضاريم   

 . حله ومن ثم يكون النعي غري مقبوااملبل  و سييله لصا

وحيضضث إن الطضضاعن ينعضض  ببضضاقي أسضضباب الطعضضن علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه القصضضور يف    

ائ يف االسضضتدالا وانخضض ا حبضضم الضضدفاأ إذ اقضضام قضضضاء  بإلزامضضه بضضاملبل    التسضضبي  وال سضض

املقضي به استنائًا لتقريضر جلنضة اوضةة املنتدبضة لضدى حمكمضة االسضتئناو والض  انت ضق          

إىل أن مسضضإولية التضضأخري يف  ن يضضذ املشضضروأ حمضضي النضضزاأ  تضضوزأ بضضط الطضضاعن و الشضضركة  

رى الطضاعن  عضدي   عديضدة أئ  إىل اضضطراب     املطعون ضضدها احوىل بالتسضاوا إذ اجض   

الةنامج الزمين للمشضروأ كمضا حصضي  راخضي مضن الشضركة املطعضون ضضدها احوىل يف         

اجنضضاز االعمضضاا كضضا اضضضر بكضض  الطضضرفط وهضضي نتيلضضة فاسضضدة صضضالف الثابضضق بضضاحوراق    

اريم وإرائة الطضضضرفط كوجضضض  التسضضضوية الزمنيضضضة واملاليضضضة الضضض  املةمضضضة بضضضط الطضضضرفط بتضضض  

والضض  كانضضق بعضضد كافضضة التعضضدي   واقضضر  في ضضا الشضضركة املطعضضون        7/11/2018

ضدها احوىل املقاوا بأنه ال يوجضد لديضة أا مطالبضا  زمنيضة او ماليضة حتض  ذلضك التضاريم         
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وانضضه  سضضلم مضضن املالضضك كافضضة حقوقضضه وذلضضك بعضضد ان مت  عويضضضه زمنيضضًا وماليضضًا عضضن  لضضك       

هديضضضضضد املشضضضضضروأ اانيضضضضضة أةضضضضض ر لينت ضضضضضي يف    ومت 26/3/2018التعضضضضضدي   بتضضضضضاريم  

فضضضضً  عضضضن فال ضضضة  قريضضضر جلنضضضة اوضضضةة      31/8/2018بضضضداًل مضضضن   26/4/20109

 قريضضرا اوضضةة السضضابقة بضضإخ ا املقضضاوا املطعضضون ضضضدها احوىل اللتزاما  ضضا وباحلضضاق         

الضضرر بالطاعنضضة خا ضة بعضضد التسضوية املشضضار الي ضا كضضا كضان بضضتعط علض  املقضضاوا اجنضضاز       

إال أنه  وحت   اريم س   املشروأ منضه يف ةض ر نضوفمة      30/4/2019ملشروأ بتاريم ا

% مضضن االعمضضاا رغضضم اسضضت مة كافضضة حقوقضضه املاليضضة     55.5  ينلضضز سضضوى   2019عضضام 

وعدم إجراء أا  عدي   او إضافا  ورغم ذلك كان يتعط علض  احلكضم املطعضون فيضه     

باملباةرة أو التسضب  خا ضة وان فعضي    حتديد نصي  كي طرو يف احدال الضرر سواء 

الطضضاعن بتعضضديي املشضضروأ لضضبع  املضضرا     ثضضي ضضضرر باملقضضاوا فضضضً  عضضن جضضة ذلضضك        

الضرر من خ ا هديد مدة  سليم املشروأ بينما أحدثق أفعاا املقاوا اضضرارًا جسضيمة   

ون بالطاعن وحرم الطاعن خ دا من االنت اأ كلكه وريعه ملضدة سضنة ومخسضة اةض ر وئ    

ان ي صي احلكم يف النتضائج امل  بضة عضن سض   املشضروأ كضا كضان يضتعط علض  املقضاوا           

ئرهضم  وقضد خلصضق     1.354.678من قيمة االعمضاا غضري املنلضزة مبلض      %10حتمي نسبة 

ئرهم قيمضة اعمضاا اضضافية اف ضضق جزافضًا       98.170اوةة إىل است قاق املقاوا مبل  

ئرهضم   29.600لي االعماا انضافية حمصورة يف مبل  قيام املقاوا ب ا واحلاا ان إمجا

ئرهضم   49.755وفقًا للثابق باملستندا  و قريرا اوةة السابقة واحتسبق اوةة مبل  

لصضضاا املقضضاوا قيمضضة منقضضوال  )كرفضضان ومخضضس مكي ضضا  واثضضال كرفضضان وحاويضضة          

وأ مسضتندة  فل ا  معدنية و لة ثين قضبان وخضزان ميضا  بضزعم احتلازهضا كوقضع املشضر      

 إىل سند فاسد عبارة عن انذار من املقاوا مما يعي  احلكم ويستوج  نقضه.

أن بيضان احعمضاا املنلضزة واحعمضاا غضري املنلضزة مضن        وحيث إن هذا النعي مضرئوئ ، ذلضك   

املقاولضضة وفقضضًا للشضضرويف واملوا ضض ا  املت ضضم علي ضضا وحتديضضد احضضضرار الضض   صضضي  أحضضد       

إخض ا الطضرو ا خضر يف  ن يضذ التزاما ضه والطضرو املخضي         طريف عقد املقاولضة مضن جضراء   

يف بشرويف العقد و قدير التعضوي  اجلضابر دضذ  احضضرار مضن سضلطة حمكمضة املوضضوأ         

حتصيي ف م الواقع يف الدعوى و  سري  ضي  العقضوئ واملسضتندا  و قضدير احئلضة املقدمضة       

 يح طاملضا أقامضق قضضاءها    في ا ومن ا  قارير اوةة واستخ   ما  رى انه الواقع الص

عل  أسباب سائغة مستمدة مما له أ ي ثابق يف احوراق و إئا إىل النتيلة الض  انت ضق   

إلي ا وهي غري ملزمة من بعد أن  رئ بأسباب خا ة علض  مضا أبضدا  اوصضم مضن مطضاعن       
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عل   قريضر اوضبري حن يف أخضذها بضه حممضواًل علض  أسضبابه مضا ي يضد أن ضا    ضر يف ئفضاأ             

وصضم مضضا ينضضاا مضن  ضض ة النتيلضضة الض   و ضضي إلي ضضا اوضبري يف  قريضضر  وال مضضا يسضضت م     ا

ر جلنضضة الضضرئ عليضضه بضضأكثر ممضضا  ضضضمنه التقريضضر، ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان الضضبط مضضن  قريضض   

قضضد  عاقضضد واملطعضضون   -املالضضك  –اوضضةة املنتدبضضة مضضن حمكمضضة االسضضتئناو أن الطضضاعن  

احخضرية بإنشضاء واجنضاز و ضيانة بنضاء سضكين       علض  أن  قضوم    -املقضاوا   –ضدها احوىل 

عبارة عن فيلتط عل  قطعضة احرض ملضك الطضاعن املبينضة بضالتقرير وانضه كراجعضة  قضارير         

 2019لسضنة   198اوةة السابقة  ضبط ان اوضةة املنتدبضة يف ئعضوى اثبضا  احلالضة رقضم        

عضضدم اسضضتكماا  مسضضتعلي أبضضو ظضض"  قضضدر  نسضضبة االعمضضاا املنلضضزة اخضضذًا يف االعتبضضار      

% مضع وجضوئ اعمضاا إضضافية      53.85العماا وبع  العيوب والنضواقيف يف التن يضذ بنسضبة    

عبارة عن  عدي   معمارية و قسيما  ئاخلية، يف حط قدر اوبري املنتدب يف الضدعوى  

وقضضد احتسضضبق  لضضك النسضضبة بشضضكي ائق وهومضضا اعتمد ضضه  %55.5االبتدائيضضة  لضضك النسضضبة 

 –اوا املقضض -يمضضة االعمضضاا الضض  اجنز  ضضا املطعضضون ضضضدها احوىل     جلنضضة اوضضةة و بلضض  ق 

ئرهضضم سضضوء   40.000الستشضضارا وقضضد مت خصضضم مبلضض     ئرهضضم ئون ا عضضاب ا 2.563.474

مصضضنعية عضضن أعمضضاا اورسضضانة والتشضضطيبا  وقضضد أرسضضلق املطعضضون ضضضدها احوىل عضضدة     

التعضضدي   كتضض  الستشضضارا املشضضروأ  ثبضضق في ضضا مطالبت ضضا بقيمضضة احعمضضاا انضضضافية و  

بالتسضوية املاليضة والزمنيضة للمشضروأ      7/11/2018ال  قامق ب ا ومن ا كتاب ضا املضإرخ   

شضضضضضضأن قيمضضضضضة الضضضضضضتغريا  كبلضضضضضض   وأن الضضضضض  هضضضضضضق يف حضضضضضضور املالضضضضضضك واالستشضضضضضارا ب   

ئرهضضضم وال  شضضضمي  عضضضدي   واج ضضضة ال ضضضي  ) ب( مضضضع هديضضضد املضضضدة الزمنيضضضة       194.000

ئرهضم مضن   29.600احتسضبق اوضةة مبلض      وقضد  30/4/2019أةض ر لغايضة    4للمشروأ 

  الطبيعضة كمضا   قيمة  لك املطالبة ال  احتسب ا اوبري الثضاني الضذا عضاين االعمضاا علض     

انضه سضبم اال  ضاق    مضن  عضديي الواج ضا  و ضبط      %40ئرهضم بنسضبة   22.000احتس  مبلض   

بقضق  ئرهم علي ا وال  كن للخةة اجلزم بالكميضة املن ضذة وا ضا ط   55.000عل  مبل  

ئرهضضم ،  30.525فتكضضون القيمضضة املعتمضضدة   %55.5نسضضبة  ن يضضذ االعمضضاا للمشضضروأ أا  

بطل  اعتمائ سعر  وريد احللر اوا  بالواج ضا     12/11/2018والكتاب املإرخ 

و   ضبط املطعضضون ضضدها احوىل كميضضة احللضر املضضورئ وفضرق السضضعر ومضن ثضضم    عتمضضد       

بشضضأن  غضضيري أسضضعار السضضرياميك   6/2/2019 جلنضضة اوضضةة، والكتضضاب الصضضائر بتضضاريم 

ئرهضضم و  صضضذ بضضه اوضضةة لكون ضضا    عتمضضد مضضن املالضضك او      21.511للمشضضروأ كبلضض   

قيمة فرق  غريا  اعمضاا   68.550االستشارا كما رفضق اوةة مطالبة املقاوا ملبل  

بلضض  احللضضر والكضضامريا  والسضضتائر املعدنيضضة و كسضضري الب سضض  وقضضد اعتمضضد  اوضضةة م 
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ئرهضضم مضضن قيمضضة  لضضك املطالبضضة علضض  نسضضبة انجنضضاز فتكضضون القيمضضة انمجاليضضة      38.045

ئرهضضضم لصضضضاا املقضضضاوا بانضضضضافة لقيمضضضة املنقضضضوال   98.170لبعمضضضاا انضضضضافية مبلضضض  

ئرهم بناء عل  املراسض   املتبائلضة بضط     49.755احملتلزة باملوقع وقدر  ا الللنة كبل  

ةة السضضابقة وقضضد  سضضلمق املطعضضون ضضضدها احوىل وفقضضًا      طضضريف اوصضضومة و قضضارير اوضض   

مضضن البنضضك   ئرهضضم1.246.154ئرهضضم مضضن الطضضاعن ومبلضض     1.329.538نقرارهضضا مبلضض   

ئرهم وبتص ية احلساب بط الطرفط  2.575.692املطعون ضد  الثالث بإمجالي مبل  

د بينضق  ئرهضم وقض  95.707وىل فيس ذمة الطضاعن مبلض    فإن املست م للمطعون ضدها اح

اوةة ان مسإولية  أخر املشروأ  تضوزأ بضط الطضاعن واملطعضون ضضدها احوىل بالتسضاوا       

حيضضث قضضام الطضضضاعن املالضضك بالعديضضضد مضضن التعضضدي   الضضض  أئ  إىل اضضضطراب الةنضضضامج       

الزمين للمقاوا املطعون ضدها االوىل و أخر احخضري و راخض  يف متابعضة العمضي واالجنضاز      

ضر بك  الطرفط فلضم يسضت د الطضاعن مضن املشضروأ وحتمضي املقضاوا        باملوقع املر الذا ا

 كل ضضة إضضضافية نتيلضضة إطالضضة امضضد املشضضروأ وال يسضضت م الطضضاعن غرامضضة التضضأخري لعضضدم       

استكما اعماا املشروأ كما ال يس م أا من الطرفط التعضوي  ملشضاركته يف سضب     

املسضضتأنف إىل إلضضزام   التضضأخري، وإذ أقضضام احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضضاء  بتعضضديي احلكضضم   

ئرهضضضم للمطعضضضون ضضضضدها احوىل مضضضع احقيضضضة احخضضضرية يف    95.707الطضضضاعن بضضضأئاء مبلضضض   

وبأحقيضة الطضاعن يف املبلض  احملتلضز لضدى البنضك املمضوا         000405اس ئائ الشضيك رقضم   

ئرهم و أييد احلكم املستأنف فيمضا عضدا   379.000ضمان حسن التن يذ  كبل  مقابي 

 عتبضضضضار مضضضضا قضضضضضي بضضضضه لصضضضضاا الطضضضضاعن يف طلضضضض  االغ ضضضضاا رقضضضضم  اخضضضضذًا يف اال –ذلضضضضك 

ئرهم قيمة حمتلزا  نسضبة   138.462بل  استئناو  ارا أبو ظ" ك 2020لسنة13

استنائًا لتقرير اوبري املنتدب لدى حمكمة االسضتئناو الضذا اطمضأن ملضا ورئ      –انجناز 

اضضا  الطضاعن علض     فيه من أحبضال ومضا انت ض  إليضه مضن نتيلضة بعضد ان واجضه بضالرئ اع          

التقريضضر املبضضدئي، وكضضان ذلضضك يف حضضدوئ سضضلطة حمكمضضة املوضضضوأ يف ف ضضم الواقضضع يف        

الضضدعوى و قضضدير الضضدليي في ضضا ومضضن ثضضم يضضض   النعضضي جمضضرئ جضضدا يف سضضلطة حمكمضضة      

 املوضوأ التقديرية خليقًا بالرف .  

 

********** 
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 ق . أ( 15س  2021لسنة  654)الطعن رقم 

( التضضزام " مصضضائر االلتضضزام : العقضضد ". بطضض ن.  غريضضر.  ضضدليس. عقضضد " اركضضان العقضضد  1

 وانعقائ  " " فسم العقد وان ساخه ". 

 من قانون املعام   املدنية. مقصوئ      186،  185  املائ ط التغرير يف معن -

السكو  عمدًا عن واقعة أو م بسة يعتة  غريرًا إذا ثبق أن مضن غضرر بضه مضا كضان       -

 ليةم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذ  امل بسة.

ئي الغا امل سد للرضا يف العقوئ. وجوب أن يكون وليد إجضراءا  احتياليضة أو مسضا    -

مضضن ةضضأن ا التغريضضر باملتعاقضضد حبيضضث  شضضوب إرائ ضضه وال  علضضه قضضائرًا علضض  احلكضضم علضض     

 احمور حكمًا سليمًا.

جمضرئ الكضذب ال يك ضي للتضضدليس مضا   يثبضق بوضضضو  أن املضدلس عليضه   يكضضن         -

 يستطيع استل ء احلقيقة بالرغم من هذا الكذب.  

  

ن.  غريضضر.  ضضدليس. عقضضد " اركضضان العقضضد ( التضضزام " مصضضائر االلتضضزام : العقضضد ". بطضض 2

 وانعقائ  " " فسم العقد وان ساخه ".

وجضضوب إثبضضا  أن العقضضد قضضد مت بغضض  فضضاحا حتضض   كضضن ملضضن غضضرر بضضه أن يطلضض              -

 فسخه.  أساس ذلك.  

  

التضضزام " مصضضائر االلتضضزام : العقضضد ". بطضض ن.  غريضضر.  ضضدليس. عقضضد " اركضضان العقضضد      3

 ان ساخه ". حمكمة املوضوأ " سلطت ا ". وانعقائ  " " فسم العقد و

 قضضدير  ضضوافر الغضضا او التضضدليس امل سضضد للرضضضا مضضن سضضلطة حمكمضضة املوضضضوأ متضض      -

 اقامق قضاءها عل  أسباب سائغة كافية حلمله. مثاا. 
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 (  عوي . فوائد. حمكمة املوضوأ " سلطت ا ". 4

جضضة إىل إثبضضا  أن  جضضواز طلضض   عضضوي   كميلضضي إضضضافة إىل فوائضضد التضضاخري ئون حا      -

الضرر الذا جياوز هذ  ال وائد قد  سب  فيضه املضدين بغضا منضه او خبطضأ جسضيم. املضائة        

 من قانون املعام   التلارية.  قدير  من سلطة حمكمة املوضوأ. مثاا.  91

  

من قانون املعام   املدنية عل  أن التغرير هضو أن    186و  185النيف يف املائ ط  -1

عاقدين املتعاقد ا خر بوسائي احتيالية قولية أو فعلية حتملضه علض  الرضضا    ادأ أحد املت

كا   يكن لريض  بغريهضا، ويعتضة السضكو  عمضدًا عضن واقعضة أو م بسضة  غريضرًا إذا         

ثبق أن من غرر به ما كان ليةم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذ  امل بسة، يدا علض   

ون وليضد إجضضراءا  احتياليضضة أو مسضائي مضضن ةضضأن ا   أن الغضا امل سضضد للرضضا حيضض  أن يكضض  

التغرير باملتعاقد حبيث  شوب إرائ ه وال  عله قائرًا عل  احلكم علض  احمضور حكمضًا    

سليمًا، وأن جمرئ الكذب ال يك ي للتدليس مضا   يثبضق بوضضو  أن املضدلس عليضه        

يع ذلضك فض    يكن يستطيع استل ء احلقيقة بالرغم من هذا الكذب فإذا كان يستط

 .يتوافر التدليس

جي  إثبضا  أن العقضد قضد مت بغض  فضاحا حتض   كضن ملضن غضرر بضه أن           املقرر انه   -2

 .من ذا  القانون 187يطل  فسخه عم  باملائة 

 قضضضدير  ضضوافر الغضضضا أو التضضضدليس امل سضضد للرضضضضا مضضن سضضضلطة حمكمضضضة    املقضضرر أن   -3

و كقتض  املضائة احوىل   .ة حلملهاملوضوأ مت  أقامق قضاءها عل  أسباب سائغة كافي

من قانون انثبضا  أن عض ء انثبضا  يقضع علض  عضا م مضن يضدعي خض و الظضاهر أ ضً  أو            

عرضضضًا أو فرضضضضًا، وأن حملكمضضضة املوضضضضوأ السضضضلطة التامضضضة يف حتصضضضيي ف ضضضم الواقضضضع يف  

ويف  الدعوى وال جيح بط البينا  و قدير احئلضة واملوازنضة بين ضا واحخضذ بضدليي ئون  خضر      

 قضضدير  قضضارير اوضضةاء واحخضضذ كضضا  طمضضئن إليضضه من ضضا باعتبارهضضا عنصضضرًا مضضن عنا ضضر          

انثبا  ال  صضع لتقديرها ودا أن  أخذ به حممواًل عل  أسبابه مت  اقتنعق بسض مة  

احسس ال  بين علي ا وهي غري ملزمة بعضد ذلضك بضالرئ اسضتق اًل علض  املطضاعن املوج ضة        

أخذها به حممواًل عل  أسبابه مضا ي يضد أن ضا    ضد يف  لضك املطضاعن       إىل التقرير إذ يف 

ما يسضتأهي الضرئ علي ضا بضأكثر ممضا  ضضمنه التقريضر. ملضا كضان ذلضك، وكضان الضبط مضن              

وثيقضضة  ضضأمط  12االطضض أ علضض  احوراق و  قريضضر اوضضبري املنتضضدب يف الضضدعوى وجضضوئ عضضدئ  

 وقضضف الطضضاعن عضضن سضضدائ أقسضضاط ا،   وثيقضضة  ضضأمط أخضضرى 25منت يضضة بانت ضضاء  ارا ضضا و
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وثيقة  أمط وقيمت ا النقديضة  ض ر ئرهضم     37وا موأ الكلي دذ  الوثائم املنت ية هي 

وثضائم محايضة  أمينيضة فقضك ال  ضزاا سضارية        9ومن ثم ال  كن  صض يت ا، وهنضا  عضدئ    

ن ضضا بأئضضاء أفضضرائ أسضضرة الطضضاعن والعضضاملط لديضضه، ولضضيس دضضذ  الوثضضائم قيمضضة نقديضضة كو 

وثضضائم محايضضة فقضضك ملضضدئ فتل ضضة، وأن الطضضاعن وقضضع علضض  مجيضضع العقضضوئ كضضا ي يضضد علمضضه  

بشروط ا و أحكام ا و هو من أخي بااللتزاما  التعاقدية املت م علي ضا كوجض  العديضد    

من عقوئ التأمط بسب   وق ه عن سدائ أقسضايف التضأمط لل ض ا  الزمنيضة املت ضم علي ضا       

وثيقة  أمط لعدم سضدائ أقسضايف    25ما جنم عنه انت اء عدئ لعقوئ وهوضمن مدئ هذ  ا

هضضضضي الضضضضوثيقتط رقمضضضضي وثضضضضائم االسضضضضتثمارية السضضضضارية فقضضضضك والتضضضضأمط وأنضضضضه بتصضضضض ية ال

v27091310–v27091438  يكون جمموأ احر دة النقدية للوثيقتط هضو مجضع    و

ئوالر  12.651.22ئوالر أمريكضضضضضضضي    11.215.05ئوالر أمريكضضضضضضضي +  1.436.17

ئرهضضم و ملضضا كضضان الطضضاعن     46.467.86أمريكضضي و عضضائا بالضضدرهم االمضضارا ي مبلضض   

يقضضدم ئلضضيً  علضض  أن  وقيعضضه للعقضضوئ موضضضوأ النضضزاأ كضضان وليضضد إجضضراءا  احتياليضضة أو         

مسائي مضن ةضأن ا التغريضر بضه حبيضث  شضوب إرائ ضه وال  علضه قضائرًا علض  احلكضم علض              

ال يك ضي للتضدليس طاملضا     -إن كضان   - احمور حكمًا سضليمًا، وأن جمضرئ الكضذب   

  يثبق الطاعن أنه   يكن يستطيع استل ء احلقيقة بالرغم من هذا الكضذب ذلضك   

أنه وقع العقضوئ كضا ي يضد علمضه بشضروط ا و أحكام ضا و بالتضالي ال يتضوافر التضدليس وإذ          

ا أن اقام احلكم املسضتأنف املإيضد بضاحلكم املطعضون فيضه قضضاء  بضإلزام املطعضون ضضده         

 إئا للطاعنة املبل  املقضي به استنائًا ملا انت ض  إليضه  قريضر اوضبري املنتضدب يف الضدعوى       

بعضضد أن اطمضضأن ملضضا ورئ فيضضه وإىل النتيلضضة الضض  انت ضض  إلي ضضا بعضضد  صضض ية احلسضضاب بضضط          

الطرفط وكان ذلك يف حدوئ سضلطة حمكمضة املوضضوأ يف ف ضم الواقضع و قضدير الضدليي        

يضضض   النعضضي جمضضرئ جضضدا يف سضضلطة حمكمضضة املوضضضوأ يف ف ضضم   يف الضضدعوى، ومضضن ثضضم 

الواقضضع و قضضدير الضضدليي يف الضضدعوى ال جيضضوز الت ضضدا بضضه أمضضام حمكمضضة الضضنق  خليقضضًا        

 بالرف .

مضضضن قضضضانون  91إنضضه ولضضضئن كضضضان مضضضن املقضضضرر ضضضضضضضضضضض أنضضضه جيضضضوز للضضضدائن وفقضضضا للمضضضائة    -4

فوائضضد التضأخري ئون حاجضضة   املعضام   التلاريضة أن يطالضض  بتعضوي   كميلضضي يضضاو إىل    

إىل إثبا  أن الضرر الذا جياوز هذ  ال وائد قضد  سضب  فيضه املضدين بغضا منضه أو خبطضأ        

جسيم ضضضضضضض فإن  قدير التعضوي  مضن سضلطة احملكمضة املطلقضة طاملضا أن مضا انت ضق إليضه لضه           

املقضدار  أ ي ثابق يف احوراق . ملا كان ذلك، وكان الثابق أن املبلض  املطالض  بضه معلضوم     

وقق نشوء االلتزام به وال يغري من ذلضك منازعضة الطضاعن يف ذلضك إذ لضيس للقضضاء سضلطة        
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رحبضضضة يف  قضضضدير املبلضضض ، ومضضضن ثضضضم فضضضان ال ائضضضدة  سضضضرا مضضضن  ضضضاريم املطالبضضضة القضضضضائية،  

وبانضافة إىل ذلك حيم املطالبة بتعوي   كميلي  قضدر  احملكمضة كضا دضا مضن سضلطة       

قضضضية، وال ينضضاا مضضن ذلضضك ائعضضاءا  الطضضاعن بشضضأن أنضضه     قديريضضة حسضض  معطيضضا  كضضي  

حلقه أضرار جراء الغا مضن املطعضون ضضدها و الضذا   يثبتضه علض  الن ضو الضوارئ بضالرئ          

علضض  السضضب  احوا، وإذ انت ضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه إىل كضضون ال وائضضد كافيضضة جلضضة     

ضضرر ي ضوق   الضرر ورف  القضاء بضالتعوي  التكميلضي لعضدم إثبضا  الطضاعن أن حلقضه       

مقدار ال ائدة فإنه يكون قد طبم القانون  طبيقًا سليمًا وأحسن  أويله ويكضون النعضي   

  بعًا لذلك عل  غري أساس.

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي   -عل  ما يبط من احلكم املطعون فيه وسضائر احوراق   –وحيث إن الواقعا  

ارا جزئضضي أبضضوظ" بطلضض     ضض 2020لسضضنة  2313يف أن الطضضاعن أقضضام الضضدعوى رقضضم    

احلكضضم بنضضدب خضضبري متخصضضيف بالتضضأمط علضض  احليضضاة وبيضضان كافضضة املبضضال  الضض  قضضام          

  سضدئها و قضدر   مبلض     بسدائها و إلزام املطعون ضضدها أن  ضإئا لضه كامضي املبضال  الض      

ئرهضضضم و ال ائضضضدة ومبلضضض  مليضضضون ئرهضضضم كتعضضضوي  جضضضابر للضضضضرر املضضضائا         3.000.000

علضض  سضضند مضضن القضضوا أن املطعضضون ضضضدها قضضدمق لضضه بواسضضطة       واملعنضضوا الضضذا حلضضم بضضه   

بوليصضضة  ضضأمط   51منضضدوب ا عضضروض  سضضويقية لبيضضع بضضرامج  ضضأمط متنوعضضة ومت حتريضضر        

محايضضة إ. ..  و ذلضضك علضض  مضضدار    متنوعضضة لصضضاحله علضض  احليضضاة واحلضضوائل واسضضتثمار و     

العائلضضة  عضضام من ضضا لصضضاحله وأخضضرى لصضضاا أبنائضضه وبنا ضضه والعضضاملط لديضضه كسضضائم      22

واحملاسض  ومربيضة احط ضاا وأخضرين اسضتنائًا للثقضة امل رطضة يف املطعضون ضضدها وكانضضق          

 سم  ةركة .............. للتأمط عل  احلياة وكان يسدئ االلتزاما  املالية الض   طلب ضا   

املطعضضون ضضضدها بضضالرغم مضضن أنضضه  سضضلم بعضض  البضضواليف و  يتسضضلم الضضبع  احخضضر ومنضضذ     

ن ضضدها  فوجأ بتوا ي أحضد منضدوبي التضأمط يف الشضركة املطعضو      حوالي مخسة أة ر

أنضضضه يضضضوئ مقابلتضضضه و االسضضضتمرار معضضضه يف  قضضضديم العضضضروض  بصضضض ة الوكيضضضي اجلديضضضد دضضضا و

التأمينيضضة بضضديً  عضضن املنضضدوب السضضابم و بنضضاءا علضض  االجتمضضاأ معضضه طلضض  الطضضاعن  قريضضرًا       

و قيمة حسابا ه التأمينيضة حتض     مطبوعًا عن حالة امللف التأميين له لدى املطعون ضدها

 اراضضه و حوا مضضرة وملضضا كضضان الطضضاعن قضضد أئر  أنضضه  عضضرض للغضضا والتضضدليس مضضن قبضضي    

الشركة املطعون ضدها بعد أن مت وعد  بتأمط مستقي  من ضضد املخضاطر لضه وحسضر ه     

والعاملط لديه إضافة إىل قيمة مرئوئ اسضتثمارا عضالي احمضر الضذا ةضلعه علض  إعطضاء        

الةامج احولوية يف برناجمه املالي صطيطًا ملستقبله و مسضتقبي عائلتضه احمضر الضذا     هذ  
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أئى إىل قيامه بدفع م يط الدراهم يف موازاة مضا طضر  عليضه إال أنضه كراجعتضه و  ضدقيم       

عضام  28ضدها باستدراجه عل  مدى حضوالي  البواليف و املستندا   بط له قيام املطعون 

ايف املتنوعضة كوجض  حسضابا  جاريضة للتضامط وأرقضام مل ضا  غضري         وئفعه إىل سدائ احقس

متلانسة ئون ف م لبمر كونه يعتقد أن املبال  املدفوعة م  ضدة يف حسضاب مركضزا    

واحضضد احمضضر الضضذا كضضان يعضضرض بعضضدها احلسضضاب السضضابم لإللغضضاء افسضضاحًا مضضن جديضضد        

اأ نسبة عمولة الوكيضي  لل سابا  ال حقة وهذا يبط أن الدافع الرئيسي لذلك هو ار  

مضضن احقسضضايف   %50عضضن السضضنة احوىل لكضضي عقضضد  ضضأميين والضض   صضضي إىل مضضا يتلضضاوز       

التأمينيضضة عضضن السضضنة احوىل يف كضضي مضضرة حرمضضان الطضضاعن مضضن الغطضضاء التضضأميين السضضابم    

املتعاقد عليه و قامق املطعون ضدها بإ دار بواليف جديدة و متعدئة مع إي ام الطاعن 

ل قضضة للتضضأمط احساسضضي وأنضضه كضضان يسضضدئ احقسضضايف علضض  هضضذا احسضضاس     بأن ضضا عقضضوئ م

باعتبارها أقسايف عن حساب وغطضاء  ضأميين موحضد وباعتبضار أن الغطضاء التضأميين يثمضر        

فوائد متعدئة كون الطاعن عميي من ال ئضة املميضزة حسض  مضزاعم املطعضون ضضدها وملضا        

لتلاوز  سن السضتط ممضا ال   كانق املطعون ضدها قد  سببق يف إحلاق أضرار للطاعن 

 كضضن معضضه إ ضضدار بضضواليف جديضضدة كضضون العقضضوئ و البضضواليف السضضابقة ملغيضضة وعد ضضة     

عامضًا يف التضأمط وضضمان املسضتقبي      22القيمة احمر الذا فشي يف صطيطضه علض  مضدار    

واالسضضضتثمار املعقضضضوا و بضضضدئ  امل يضضضط الضضض  ئفع ضضضا للمطعضضضون ضضضضدها بت ايلضضض ا وإسضضضاءة  

ا  بط له أن بع  البواليف ال  تناس  فوائدها مع املبال  ال  سضدئها بنضاءا   االئتمان كم

عل  اق ا  مندوب املطعون ضدها اجلديد لتقضديم الطضاعن طلبضًا لل صضوا علض  القيمضة       

املالية املتاحة عند إغ ق و  ص ية احلساب لبع  البواليف ال  ال زالضق سضارية امل عضوا    

فوجأ بضإب غ املطعضون ضضدها لضه بانت ضاء  ض حية  لضك         وقق  قديم طل  التص ية املالية

البضضواليف و    عضضد دضضا أا قيمضضة أو فائضضدة مرجضضوة فكانضضق الضضدعوى، ئفعضضق املطعضضون          

 337ضضضدها بعضضدم قبضضوا الضضدعوى لسضضابقة ال صضضي في ضضا بضضالقرار الصضضائر يف النضضزاأ رقضضم   

 الصائر من جملضس جلنة  سوية و حي املنازعا  التأمينية وملخال ت ا للقرار  2020لسنة 

يف ةأن نظام جلان  سوية وحي املنازعا  وبعضدم   2019لسنة33إئارة هيئة التأمط رقم 

مضن قضانون املعضام   املدنيضة      1036/1واملضائة   298/1ئاأ الدعوى طبقًا لنيف املضائة  

وبرفض ا لتوقف الطاعن عن سدائ أقسايف التأمط املت م علي ا و سقوط ا دذا السضب   

كمة خبريًا متخصصًا يف جماا التضأمط يف الضدعوى و بعضد أن أوئأ  قريضر      ، ندبق احمل

رفضضضق احملكمضضة ئفضضوأ املطعضضون ضضضدها وحكمضضق بضضإلزام املطعضضون ضضضدها أن  ضضإئا         

سضضضنويًا مضضضن  ضضضاريم    %5ئرهضضضم وال ائضضضدة التأخرييضضضة بواقضضضع     46.467.86للطضضضاعن مبلضضض   
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ذلضضك مضضن طلبضضا ،  حتضض  السضضدائ التضضام كضضا ال جيضضاوز  ورفضض  مضضا عضضدا     11/10/2020

 ضضارا أبضضوظ"،   2021لسضضنة 548اسضضتأنف الطضضاعن هضضذا احلكضضم باالسضضتئناو رقضضم    

قضضق حمكمضة االسضتئناو  بتأييضد احلكضم املسضتأنف، طعضن         14/04/2021بتاريم 

الطضضضاعن يف هضضضذا القضضضضاء بطريضضضم الضضضنق ، وأوئعضضضق املطعضضضون ضضضضدها احوىل مضضضذكرة  

احملكمضة يف غرفضة مشضورة رأ      التمسق في ا رف  الطعن، إذ عرض الطعن عل  هضذ  

 أنه جدير بالنظر ف دئ  جلسة لنظر .  

وحيضضث إن الطضضاعن ينعضضي بالسضضب  احوا مضضن أسضضباب الطعضضن علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه    

اوطضضأ يف  طبيضضم القضضانون إذ أقضضام قضضضاء  بتأييضضد احلكضضم املسضضتأنف بضضإلزام املطعضضون          

فال ته ملنطوق احلكم التم يضدا  ضدها باملبل  املقضي استنائًا إىل  قرير اوبري رغم 

لعدم بيانه إمجالي املبال  ال  قام الطاعن بسدائها واكت ق اوةة بتصض ية احلسضاب   

بضضط الطضضرفط و   قضضم كراجعضضة املسضضتندا  علضض  الن ضضو الصضض يح حنضضه كراجعت ضضا يتضضبط  

عامضضًا وئفعضضه إىل سضضدائ  28قيضضام املطعضضون ضضضدها باسضضتدراج الطضضاعن علضض  مضضدى حضضوالي  

احقسايف املتنوعة كوج  حسابا  جارية للتأمط وأرقام مل ا  غضري متلانسضة ئون ف ضم    

لبمر كونه يعتقد أن املبال  املدفوعة م  دة عن حساب مركزا موحد احمضر الضذا   

كضضان يعضضرض بعضضدها احلسضضاب السضضابم لإللغضضاء إفسضضاحًا مضضن جديضضد لل سضضابا  ال حقضضة    

غطاء التضأميين السضابم املتعاقضد عليضه والضدافع      حماولة يف كي مرة حرمان الطاعن من ال

الرئيسضضي لضضذلك هضضو ار  ضضاأ نسضضبة عمولضضة الوكيضضي عضضن السضضنة احوىل لكضضي عقضضد  ضضأميين  

مضضن احقسضضايف التأمينيضضة عضن السضضنة احوىل كمضضا قامضضق   %50والض   صضضي إىل مضضا يتلضاوز   

مل قضة   املطعون ضدها بإ دار بواليف جديضدة و متعضدئة مضع إي ضام الطضاعن بأن ضا عقضوئ       

للتأمط احساسي وأنه كان يسدئ احقسضايف علض  هضذا احسضاس باعتبارهضا أقسضايف عضن        

حساب و غطاء  أميين موحضد و باعتبضار أن الغطضاء التضأميين يثمضر فوائضد متعضدئة كضون         

الطضضاعن عميضضي مضضن ال ئضضة املميضضزة حسضض  مضضزاعم املطعضضون ضضضدها ممضضا يعيبضضه ويسضضتوج      

 نقضه.  

مضضضن قضضضانون    186و  185ذلضضضك أن الضضضنيف يف املضضضائ ط  وحيضضضث إن هضضضذا النعضضضي مضضضرئوئ،  

املعام   املدنيضة علض  أن التغريضر هضو أن اضدأ أحضد املتعاقضدين املتعاقضد ا خضر بوسضائي           

احتياليضضضة قوليضضضة أو فعليضضضة حتملضضضه علضضض  الرضضضضا كضضضا   يكضضضن لريضضضض  بغريهضضضا، ويعتضضضة    

ه مضضا كضضان ليضضةم السضضكو  عمضضدًا عضضن واقعضضة أو م بسضضة  غريضضرًا إذا ثبضضق أن مضضن غضضرر بضض  

العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذ  امل بسة، يدا علض  أن الغضا امل سضد للرضضا حيض  أن      
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يكضضون وليضضد إجضضراءا  احتياليضضة أو مسضضائي مضضن ةضضأن ا التغريضضر باملتعاقضضد حبيضضث  شضضوب     

إرائ ه وال  عله قائرًا عل  احلكم عل  احمور حكمًا سضليمًا، وأن جمضرئ الكضذب ال    

مضضضا   يثبضضضق بوضضضضو  أن املضضضدلس عليضضضه   يكضضضن يسضضضتطيع اسضضضتل ء  يك ضضضي للتضضضدليس

احلقيقة بالرغم من هذا الكذب فإذا كان يستطيع ذلك فض  يتضوافر التضدليس، كمضا     

جي  إثبا  أن العقد قد مت بغ  فاحا حت   كن ملن غرر به أن يطل  فسضخه عمض    

دليس امل سضد للرضضا مضن    من ذا  القانون، وكان  قدير  وافر الغا أو الت 187باملائة 

و  .سضضلطة حمكمضضة املوضضضوأ متضض  أقامضضق قضضضاءها علضض  أسضضباب سضضائغة كافيضضة حلملضضه    

كقتضضض  املضضائة احوىل مضضن قضضانون انثبضضا  أن عضض ء انثبضضا  يقضضع علضض  عضضا م مضضن يضضدعي       

خضض و الظضضاهر أ ضضً  أو عرضضضًا أو فرضضضًا، وأن حملكمضضة املوضضضوأ السضضلطة التامضضة يف       

لضضدعوى وال جضضيح بضضط البينضضا  و قضضدير احئلضضة واملوازنضضة بين ضضا      حتصضضيي ف ضضم الواقضضع يف ا  

واحخضضضذ بضضضدليي ئون  خضضضر ويف  قضضضدير  قضضضارير اوضضضةاء واحخضضضذ كضضضا  طمضضضئن إليضضضه من ضضضا      

باعتبارها عنصرًا من عنا ضر انثبضا  الض  صضضع لتقضديرها ودضا أن  أخضذ بضه حممضواًل          

وهي غري ملزمة بعد ذلضك بضالرئ    عل  أسبابه مت  اقتنعق بس مة احسس ال  بين علي ا

استق اًل عل  املطاعن املوج ة إىل التقرير إذ يف أخذها به حممواًل عل  أسبابه ما ي يضد  

أن ضضا    ضضد يف  لضضك املطضضاعن مضضا يسضضتأهي الضضرئ علي ضضا بضضأكثر ممضضا  ضضضمنه التقريضضر. ملضضا  

 الضدعوى  كان ذلك، وكضان الضبط مضن االطض أ علض  احوراق و قريضر اوضبري املنتضدب يف        

وثيقضضة  ضضأمط أخضضرى  وقضضف    25وثيقضضة  ضضأمط منت يضضة بانت ضضاء  ارا ضضا و    12وجضضوئ عضضدئ  

وثيقضضة  37الطضضاعن عضضن سضضدائ أقسضضاط ا، وا مضضوأ الكلضضي دضضذ  الوثضضائم املنت يضضة هضضي     

وثضائم   9 أمط وقيمت ا النقدية  ض ر ئرهضم ومضن ثضم ال  كضن  صض يت ا، وهنضا  عضدئ         

رية بأئضاء أفضرائ أسضرة الطضاعن والعضاملط لديضه، ولضيس        محاية  أمينية فقك ال  زاا سا

دذ  الوثائم قيمة نقدية كون ا وثائم محاية فقك ملدئ فتل ضة، وأن الطضاعن وقضع علض      

مجيع العقوئ كا ي يد علمه بشروط ا و أحكام ا و هو من أخي بااللتزامضا  التعاقديضة   

 ضه عضن سضدائ أقسضايف التضأمط      املت م علي ا كوج  العديد من عقضوئ التضأمط بسضب   وق   

 25لل  ا  الزمنية املت م علي ا ضمن مضدئ هضذ  العقضوئ وهضو مضا جنضم عنضه انت ضاء عضدئ          

وثيقة  أمط لعدم سدائ أقسايف التأمط وأنه بتص ية الوثائم االسضتثمارية السضارية فقضك    

ويكضضون جممضضوأ احر ضضدة     v27091310–v27091438و هضضي الضضوثيقتط رقمضضي  

ئوالر  11.215.05ئوالر أمريكضضضضضضي +  1.436.17يقتط هضضضضضضو مجضضضضضضع  النقديضضضضضضة للضضضضضضوث

الضضضضضضضدرهم االمضضضضضضضارا ي مبلضضضضضضض    ئوالر أمريكضضضضضضضي و عضضضضضضضائا ب 12.651.22أمريكضضضضضضضي   

ئرهضضم و ملضضا كضضان الطضضاعن   يقضضدم ئلضضيً  علضض  أن  وقيعضضه للعقضضوئ موضضضوأ  46.467.86
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 شضضوب النضضزاأ  كضضان وليضضد إجضضراءا  احتياليضضة أو مسضضائي مضضن ةضضأن ا التغريضضر بضضه حبيضضث     

إرائ ه وال  علضه قضائرًا علض  احلكضم علض  احمضور حكمضًا سضليمًا، وأن جمضرئ الكضذب           

ال يك ضضضي للتضضضدليس طاملضضضا   يثبضضضق الطضضضاعن أنضضضه   يكضضضن يسضضضتطيع  -إن كضضضان  -

اسضضتل ء احلقيقضضة بضضالرغم مضضن هضضذا الكضضذب ذلضضك أنضضه وقضضع العقضضوئ كضضا ي يضضد علمضضه             

ليس وإذ اقضضام احلكضضم املسضضتأنف املإيضضد بشضضروط ا و أحكام ضضا و بالتضضالي ال يتضضوافر التضضد

باحلكم املطعون فيه قضاء  بإلزام املطعون ضدها أن  ضإئا للطاعنضة املبلض  املقضضي بضه      

استنائًا ملا انت   إليه  قرير اوضبري املنتضدب يف الضدعوى بعضد أن اطمضأن ملضا ورئ فيضه وإىل        

ذلضك يف حضدوئ سضلطة     النتيلة ال  انت   إلي ا بعد  ص ية احلساب بط الطرفط وكان

حمكمضضة املوضضضوأ يف ف ضضم الواقضضع و قضضدير الضضدليي يف الضضدعوى، ومضضن ثضضم يضضض   النعضضي     

جمضضرئ جضضدا يف سضضلطة حمكمضضة املوضضضوأ يف ف ضضم الواقضضع و قضضدير الضضدليي يف الضضدعوى ال   

 جيوز الت دا به أمام حمكمة النق  خليقًا بالرف .

علض  احلكضم املطعضون فيضه       وحيث إن الطاعن ينعضي بالسضب  الثضاني مضن أسضباب الطعضن      

ال سضضضائ يف االسضضضتدالا و فال ضضضة الثابضضضق بضضضاحوراق  إذ أقضضضام قضضضضاء  بتأييضضضد احلكضضضم         

املستأنف برف  طل  التعوي  استنائًا إىل أن الطاعن   يقدم أا ئليي علض  أن هنضا    

ضضضررًا حضضي بضضه جضضراء التضضأخري يف سضضدائ مسضضت قا ه جيضضاوز ذلضضك الضضضرر الضضذا مضضن أجلضضه      

احمر الذا  كضون معضه ال ائضدة املقضضي      %5املطعون ضدها ب ائدة قدرها قضق بإلزام 

ب ضا كافيضة جلضة الضضرر الضذا أ ضضابه رغضم  ضوافر أركضان و عنا ضر املسضئولية العقديضضة            

كون الطاعن  اوز ا ن سن الستط مما ال  كن معضه إ ضدار بضواليف جديضدة كضون      

ة احمر الضذا أفشضي صطيطضه علض      العقوئ والبواليف السابقة  صبح ملغية وعد ة القيم

عامًا يف التأمط و ضمان املستقبي واالستثمار املعقوا و أ ب ق امل يط الض    22مدار 

ئفع ا مت  بديدها بالت ايي وإساءة االئتمان و أن بع  البضواليف ال  تناسض  فوائضدها مضع     

  احلكضضم و املبضضال  الضض  مت سضضدائها و الت ايضضي والتضضدليس الضضذا وقضضع يف حقضضه ممضضا يعيضض  

 يستوج  نقضه.

وحيث إن هذا النعي مرئوئ، ذلك أنه ولئن كضان مضن املقضرر ضضضضضضضضض أنضه جيضوز للضدائن وفقضا         

من قانون املعام   التلارية أن يطال  بتعوي   كميلضي يضضاو إىل فوائضد     91للمائة 

ين التأخري ئون حاجة إىل إثبا  أن الضرر الذا جيضاوز هضذ  ال وائضد قضد  سضب  فيضه املضد       

بغا منه أو خبطأ جسيم ضضضضضضض فإن  قدير التعوي  من سضلطة احملكمضة املطلقضة طاملضا أن     

ما انت ق إليه له أ ي ثابق يف احوراق. ملا كضان ذلضك، وكضان الثابضق أن املبلض  املطالض        
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به معلوم املقدار وقق نشوء االلتزام به وال يغري من ذلك منازعة الطاعن يف ذلضك إذ لضيس   

ة رحبضضة يف  قضضدير املبلضض ، ومضضن ثضضم فضضان ال ائضضدة  سضضرا مضضن  ضضاريم املطالبضضة    للقضضضاء سضضلط

القضائية، وبانضافة  إىل ذلك حيم املطالبة بتعوي   كميلي  قدر  احملكمة كا دضا  

مضضن سضضلطة  قديريضضة حسضض  معطيضضا  كضضي قضضضية، وال ينضضاا مضضن ذلضضك ائعضضاءا  الطضضاعن    

والذا   يثبته عل  الن و الضوارئ   بشأن أنه حلقه أضرار جراء الغا من املطعون ضدها

بضضالرئ علضض  السضضب  احوا، وإذ انت ضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه إىل كضضون ال وائضضد كافيضضة    

جلة الضرر ورف  القضضاء بضالتعوي  التكميلضي لعضدم إثبضا  الطضاعن أن حلقضه ضضرر         

ي وق مقدار ال ائدة فإنه يكون قد طبم القانون  طبيقًا سليمًا وأحسضن  أويلضه ويكضون    

 لنعي  بعًا لذلك عل  غري أساس.ا

 

********** 
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 وعضوية املستشارين: ئ. عدالن احلاج حمموئ ، إمام عبد الظاهر حسانط.

(85) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  674)الطعن رقم 

 ة. نظام عام. طل   ص يح.  ( بط ن " حكم " بط نه ". قضا1

وجوب امتناأ القاضي عن نظر ئعوى سبم لضه نظرهضا يف مرحلضة سضابقة وأبضدى رأيضًا        -

أو أ در حكما في ا. أساس ذلك وعلته. ثبو  اة ا  أحد القضاة يف قرار التصض يح  

يف احلكضضم الصضضائر يف االسضضتئناو املقضضام عضضن ذلضضك القضضرار. يبطلضضه.  علقضضه بالنظضضام العضضام.  

 .  مثاا

  

 ( طل   ص يح. حمكمة املوضوأ " سلطت ا. 2

جضواز أن  صض ح احملكمضضة الض  أ ضضدر  احلكضم مضضا يقضع يف حكم ضضا مضن أخطضضاء        -

مائية حبثتة كتابية أو حسابية يغضري مرافعضة بنضاء علض  طلض  أحضد اوصضوم أو مضن  لقضاء          

 ن س ا. عدم امتدائ  اىل احخطاء غري املائية. أساس ذلك وعلته.  

  

  ص يح. حمكمة املوضوأ " سلطت ا. ( طل  3

 ضضضضمن طلضضض   صضضضض يح اوطضضضأ املضضضائى يف احلكضضضضم  غضضضيري أو اسضضضتبداا اةضضضضخا         -

اوصومة اال ضلية بأةضخا  أخضرين   اتصضموا يف الضدعوى و   ضرئ أئضاؤهم في ضا         

مضضن  137ارجضضه عضضن نطضضاق طلضض   صضض يح اوطضضأ املضضائا يف احلكضضم  املقصضضوئ باملضضائة  

 ية وجيعله غري مقبوا. مثاا.  قانون انجراءا  املدن

  

مضضضن قضضضانون انجضضضراءا  املدنيضضضة علضضض  أن يكضضضون    184،  114الضضضنيف يف املضضضائ ط  -1

القاضي غضري  ضاا لنظضر الضدعوى ممنوعضًا مضن ئاع ضا ولضو   يضرئ  أحضد اوصضوم يف            

إذا كضان قضد أفتض  أو  رافضع عضن أحضد اوصضوم يف الضدعوى أو          -اححواا ا  يضة ... ز :  

ولضضو كضضان ذلضضك قبضضي اةضضتغاله بالقضضضاء أو سضضبم نظرهضضا قاضضضيًا أو خضضبريًا          كتضض  في ضضا 

وحمكمضضًا أو كضضان قضضد أئى ةضض ائة في ضضا ... ويقضضع بضضاطً  عمضضي القاضضضي أو قضضضاء  يف          
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اححضضواا السضضابقة ولضضو مت با  ضضاق اوصضضوم، وأنضضه إذا قبلضضق حمكمضضة الضضنق  الطعضضن و  

ل  أ در  احلكم املطعون  تصد لل صي يف موضوعه أحالق الدعوى إىل احملكمة ا

فيضضه مضضا    ضضر احملكمضضة نظرهضضا أمضضام ئائضضرة مشضضكلة مضضن قضضضاة  خضضرين أو حتيلضض ا إىل     

احملكمضضة املختصضضة لتقضضضي في ضضا مضضن جديضضد، و لتضضزم احملكمضضة احملضضاا إلي ضضا حبكضضم       

الضنق  لتقضضي يف النقضايف الض  فصضي في ضضا، يضدا علض  أنضه وإن كضان اح ضي أن  تنضضع           

ئعضضوى سضضبم لضضه نظرهضضا يف مرحلضضة سضضابقة وأبضضدى رأيضضًا أو أ ضضدر   علضض  القاضضضي النظضضر يف

حكمضًا في ضا لكونضه قضد أظ ضر رأيضه يف املرحلضة السضابقة كضا قضد يضإئا بضه إىل ان ضضرار             

عليضضه أو يصضضع  معضضه أن يأخضضذ بضضرأا فضضالف يف مرحلضضة  اليضضة، ملضضا كضضان ذلضضك، و كضضان   

مضضن السضضائة القضضضاة   الضضبط مضضن احوراق أن القضضرار املسضضتأنف قضضد  ضضدر ب يئضضة مشضضكلة        

........................... ، ................... ............. رئيسضضضضضًا وعضضضضضضوية كضضضضضي مضضضضضن القاضضضضضضيط .......  

..................................... ، وكضضان الضضبط مضضن احلكضضم املطعضضون فيضضه أن هيئضضة حمكمضضة       و

لسضضضضائة القضضضضضاة  االسضضضضتئناو الضضضض  ئعضضضضق املرافعضضضضة فيضضضضه وأ ضضضضدر ه  مشضضضضكلة مضضضضن ا     

.................................. رئيسضضضضضضضضضضضضضضضضضضضًا وعضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضوية القاضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضيط............................ ،   

و....................................... ، وكضضضان القاضضضضي .................................... رئضضضيس اديئضضضة قضضضد     

ًا للدائرة كا يكضون غضري  ضاا    سبم وأن نظر القرار املستأنف حاا كونه قاضيًا رئيس

لنظر االستئناو ويقع عملضه واحلكضم املطعضون فيضه بضاطً  بط نضًا متعلقضًا بالنظضام العضام          

 . قضي به احملكمة من  لقاء ن س ا كا يتعط القضاء بنقضه

مضضن اح ضضوا املقضضررة أن املضضدع  هضضو الضضذا حيضضدئ نطضضاق اوصضضومة يف الضضدعوى مضضن    -2

وسبب ا وال جيوز للم كمة من  لقاء ن سض ا أن صضرج عضن    حيث احةخا  وموضوع ا 

هذا النطاق و أن املشرأ قد أجاز للم كمة ال  أ ضدر  احلكضم  صض يح مضا يقضع يف      

حكم ضا مضن أخطضضاء مائيضة حبتضة كتابيضضة أو حسضابية بغضضري مرافعضة بنضاءا علضض  طلض  أحضضد         

سضضخة اوصضضوم أو مضضن  لقضضاء ن سضض ا وجيضضرا كا ضض  احملكمضضة هضضذا التصضض يح علضض  ن         

احلكم اح لية ويوقع هضو ورئضيس اجللسضة، ويكضون القضرار الصضائر بالتصض يح قضابً          

للطعضضن فيضضه علضض  اسضضتق ا بطضضرق الطعضضن اجلضضائزة وم ضضائ ذلضضك أنضضه إذا كضضان اح ضضي أال    

سضضبيي إىل إلغضضاء أحكضضام القضضضاء أو  عديلضض ا إال بسضضلو  طضضرق الطعضضن املقضضررة قانونضضًا و       

 –جراءا  املدنية قد أجاز  استثناءا من هذا اح ضي  من قانون ان 137/1كانق املائة 

الرجوأ إىل احملكمة ال  أ در  احلكم قصر ه عل   صض يح مضا عسضا      –وللتيسري 

أن يقضضع يف منطضضوق احلكضضم أو أسضضبابه مضضن أخطضضاء مائيضضة حبتضضة كتابيضضة أو حسضضابية غضضري   

نيف قضاطع يف  مإثرة عل  كيان احلكم و ال ي قد  ذا يتضه، فضإن م  ضوم فال ضة هضذا الض      
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أن احخطضضاء غضضري املائيضضة ال جيضضوز الرجضضوأ يف ةضضأن ا إىل ذا  احملكمضضة الضض  أ ضضدر          

 .احلكم، إذ فيه ابتداأ لطريم من طرق الطعن   يأذن به الشارأ

 ارا كلضي   2017لسنة  984كان املطعون ضد  أقام ئعوا  االبتدائية رقم إذ  -3

.. لل ضضج و العمضضرة بالتضضضامن مضضع مالك ضضا    أبضضوظ" بطلضض  احلكضضم بضضإلزام محلضضة ..........   

............... أن  ضضإئا لضضه مبلضض  املطالبضضة و ال ائضضدة و ضضدر احلكضضم االبتضضدائي بضضإلزام محلضضة     

........... لل ضضضج و العمضضضرة  ثلضضض ا مالك ضضضا .............. ،اسضضضتأن ق محلضضضة ................... لل ضضضج  

 ضضارا أبضضوظ"، بتضضاريم     2018لسضضنة   947والعمضضرة هضضذا احلكضضم باالسضضتئناو رقضضم     

قضضضق حمكمضضة االسضضتئناو بتأييضضد احلكضضم املسضضتأنف، طعنضضق محلضضة  25/09/2018

............... لل ضضضضضضج و العمضضضضضضرة علضضضضضض  هضضضضضضذا القضضضضضضضاء بطريضضضضضضم الضضضضضضنق  بضضضضضضالطعن رقضضضضضضم    

، قضضق حمكمضة    08/01/2019نق   ضارا أبضوظ"، بتضاريم     2018لسنة1061

تأنف  ضضضورة وكالضضضة موكلضضضه .............  الضضضنق  بعضضضدم قبضضضوا الطعضضضن لعضضضدم  قضضضديم املسضضض   

)احملكوم عليه( للتثبق من حم املستأنف يف  وكيي احملامي املقضرر بضالطعن، و مضن ثضم     

يكضضون نطضضاق اوصضضومة مضضن حيضضث احةضضخا  والضض  حضضدئها ال نضضدق املطعضضون ضضضد  يف  

الك ضضا  ضض ي ة ئعضضوا  أن املضضدع  علي ضضا هضضي محلضضة ................. لل ضضج  والعمضضرة  ثلضض ا م  

........................... و در  اححكضام ابتضدائيًا واسضتئنافيًا ونقضضًا ب ضذ  احئضاء وبالتضالي        

بتصضض يح اوطضضأ  13/04/2021يكضضون قضضرار التصضض يح املسضضتأنف و الصضضائر بتضضاريم   

املائا يف اسضم  ضاح  محلضة ............................ لل ضج و العمضرة ليكضون باسضم املسضتأنف         

عضضدم اختصضضامه يف الضضدعوى لضضيس مضضن ضضضمن حضضاال  احخطضضاء املائيضضة الب تضضة سضضواء    رغضضم

كانضضق كتابيضضة أو حسضضابية، و بالتضضالي ال يكضضون ذلضضك القضضرار بتصضض يح خطضضأ مضضائا إذ   

 ضضاوز نطضضاق اوصضضومة مضضن حيضضث احةضضخا  كضضا يضضتعط معضضه إلغضضاؤ  ئون حاجضضة لب ضضث    

 باقي أسباب االستئناو.

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي   -عل  ما يبط من احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق      –ث إن الواقعا  حي

 ضارا كلضي أبضوظ"     2017لسضنة   948يف أن ال ندق املطعون ضد  أقام الدعوى رقم 

بطلضضضض  احلكضضضضم بضضضضإلزام محلضضضضة ................ لل ضضضضج و العمضضضضرة بالتضضضضضامن مضضضضع مالك ضضضضا      

ريضضاا سضضعوئا أو مضضا يعائلضضه بالضضدهم  1.712.000لضضه مبلضض   ................................ أن  ضضإئا

ئرهضم و ال ائضدة القانونيضة علض  سضند مضن القضوا أن ال نضدق          1.677.760انمارا ي مبلض   

املطعون ضد  ةضركة فندقيضة متخصصضة يف احعمضاا ال ندقيضة لنضزالء بيضق ا  احلضرام         
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هضض املوافضم    12/11/1434ومت التعاقد مع احلملة سال ة الذكر كوج  العقد املضإرخ  

غرفضضضضة فندقيضضضضة يف أبضضضضراج ............ ككضضضضة املكرمضضضضة    160م بتل يضضضضز 09/03/2013

ريضضاا سضضعوئا، ثضضم مت التعاقضضد علضض  مل ضضم إسضضكان لعضضدئ     1.040.000بإمجضضالي مبلضض  

م مع كامي الوجبا  واعتة مكمضً  للعقضد اح ضلي    06/10/2013فرئ بتاريم  428

سعوئا وملا كان املطعون ضضد  قضد ن ضذ التزاما ضه إال      رياا 1.712.000بإمجالي مبل  

أن  لك احلملة صل ق عن السضدائ فكانضق الضدعوى، حكمضق احملكمضة بضإلزام محلضة        

ريضضاا سضضعوئا أو مضضا    1.712.000...... لل ضضج و العمضضرة أن  ضضإئا للمطعضضون ضضضد  مبلضض       

و حتض  السضدائ،   مضن  ضاريم املطالبضة     %5يعائله بالدهم انمضارا ي و فائضدة سضنوية قضدرها     

 947اسضضتأن ق محلضضة .......................... لل ضضج و العمضضرة هضضذا احلكضضم باالسضضتئناو رقضضم      

قضضضضق حمكمضضضة االسضضضتئناو  25/09/2018 ضضضارا أبضضضوظ"، بتضضضاريم  2018لسضضضنة 

بتأييد احلكضم املسضتأنف، طعنضق محلضة ...............................  علض  هضذا القضضاء بطريضم         

نقضضضضضض   ضضضضضضارا أبضضضضضضوظ"، بتضضضضضضاريم    2018لسضضضضضضنة  1061عن رقضضضضضضم الضضضضضضنق  بضضضضضضالط 

 11/10/2018، قضق حمكمة النق  بعدم قبوا الطعن، بتضاريم  08/01/2019

أمضر  حمكمضضة أوا ئرجضضة بعضضد االطضض أ علضض  مضضا قضضرر  وكيضضي املطعضضون ضضضد  كضضذكرة  

 ص يح ةكي الدعوى  والرخصة التلارية للمدع  علي ضا بضأن احخضرية مإسسضة فرئيضة      

.................. بتصضض يح اوطضضأ املضضائا يف اسضضم  ضضاح  محلضضة ................. لل ضضج و    لك ضضا

لسضضنة  525العمضضرة ليكضضون ..................، اسضضتأنف احخضضري هضضذا القضضرار باالسضضتئناو رقضضم  

قضضضق حمكمضضة االسضضتئناو بتأييضضد     13/04/2021 ضضارا أبضضوظ"، بتضضاريم    2021

يف هذا القضاء بطريم النق ، و أوئأ ال نضدق املطعضون   القرار املستأنف، طعن الطاعن 

ضضضد  مضضذكرة  الضضتمس في ضضا رفضض  الطعضضن، إذ عضضرض الطعضضن علضض  هضضذ  احملكمضضة يف     

 غرفة مشورة رأ  أنه جدير بالنظر ف دئ  جلسة لنظر .  

وحيضضث إن الطضضاعن ينعضضي بالسضضب  احوا مضضن أسضضباب الطعضضن علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه    

يس الدائرة القاضي ........................ لنظر االسضتئناو وإ ضدار   البط ن لعدم   حية رئ

احلكضضم املطعضضون فيضضه لسضضبم مشضضاركته يف إ ضضدار قضضرار التصضض يح املسضضتأنف الصضضائر     

مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة ممضضا يعيبضضه       114عمضضً  باملضضائة   11/10/2018 لسضضة 

 ويستوج  نقضه.  

مضضضضن قضضضضانون  184،  114يف املضضضضائ ط وحيضضضضث إن هضضضضذا النعضضضضي سضضضضديد ذلضضضضك أن الضضضضنيف 

انجراءا  املدنية عل  أن يكون القاضي غري  اا لنظر الدعوى ممنوعًا من ئاع ا 



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
713 

إذا كضان قضد أفتض  أو  رافضع عضن       -ولو   يرئ  أحد اوصوم يف اححضواا ا  يضة ... ز :   

م أحد اوصوم يف الدعوى أو كت  في ضا ولضو كضان ذلضك قبضي اةضتغاله بالقضضاء أو سضب        

نظرهضضا قاضضضيًا أو خضضبريًا وحمكمضضًا أو كضضان قضضد أئى ةضض ائة في ضضا ... ويقضضع بضضاطً  عمضضي    

القاضي أو قضاء  يف اححواا السابقة ولو مت با  اق اوصوم، وأنضه إذا قبلضق حمكمضة    

الضضضنق  الطعضضضن و   تصضضضد لل صضضضي يف موضضضضوعه أحالضضضق الضضضدعوى إىل احملكمضضضة الضضض   

حملكمة نظرها أمام ئائرة مشضكلة مضن قضضاة    أ در  احلكم املطعون فيه ما    ر ا

 خضضرين أو حتيلضض ا إىل احملكمضضة املختصضضة لتقضضضي في ضضا مضضن جديضضد، و لتضضزم احملكمضضة      

احملاا إلي ا حبكم النق  لتقضي يف النقايف ال  فصي في ا، يدا عل  أنه وإن كضان  

ى اح ي أن  تنع عل  القاضي النظر يف ئعضوى سضبم لضه نظرهضا يف مرحلضة سضابقة وأبضد       

رأيًا أو أ در حكمًا في ا لكونضه قضد أظ ضر رأيضه يف املرحلضة السضابقة كضا قضد يضإئا بضه           

إىل ان رار عليه أو يصع  معه أن يأخذ برأا فالف يف مرحلة  الية، ملا كان ذلضك،  

و كضضان الضضبط مضضن احوراق أن القضضرار املسضضتأنف قضضد  ضضدر ب يئضضة مشضضكلة مضضن السضضائة          

....... ، رئيسضضضضضضضضًا وعضضضضضضضضضوية كضضضضضضضضي مضضضضضضضضن القاضضضضضضضضضيط .............  القضضضضضضضضضاة .................... 

................................. ، وكضضضان الضضضبط مضضضن احلكضضضم املطعضضضون فيضضضه أن هيئضضضة حمكمضضضة     و

االسضضضضتئناو الضضضض  ئعضضضضق املرافعضضضضة فيضضضضه وأ ضضضضدر ه  مشضضضضكلة مضضضضن السضضضضائة القضضضضضاة       

........................... .......................... ، و يط.................................... رئيسضضًا وعضضضوية القاضضض  

، وكان القاضي ................................ رئيس اديئضة قضد سضبم وأن نظضر القضرار املسضتأنف       

حاا كونه قاضضيًا رئيسضًا للضدائرة كضا يكضون غضري  ضاا لنظضر االسضتئناو ويقضع عملضه            

نًا متعلقًا بالنظام العام  قضي بضه احملكمضة مضن  لقضاء     واحلكم املطعون فيه باطً  بط 

 ن س ا كا يتعط القضاء بنقضه.  

 ،    وحيث إن املوضوأ  اا لل صي فيه

وحيث إن املستأنف ينعي بالسببط احوا و الثالث مضن أسضباب االسضتئناو علض  احلكضم      

قضضرار املسضضتأنف املسضضتأنف اوطضضأ يف  طبيضضم القضضانون و فال ضضة الثابضضق بضضاحوراق إذ أن ال   

بتصضضضضض يح اوطضضضضضأ املضضضضضائا الضضضضضوارئ كنطضضضضضوق احلكضضضضضم الصضضضضضائر يف الضضضضضدعوى رقضضضضضم         

 ضضارا كلضضي أبضضوظ"  عضضي اسضضم  ضضاح  املإسسضضة احملكضضوم علي ضضا  2017لسضضنة984

)محلة ..................... لل ج و العمرة( ليكون باسم الطاعن رغم أن قرار التصض يح لضيس   

اق  صضضض يح اوطضضضأ إىل  غضضضيري اسضضضتبداا أةضضضخا  لضضضه أا أ ضضضي يف احوراق لتلضضضاوز  نطضضض

اوصومة اح لية بأةخا   خرين   اتصموا يف الدعوى و   رئ أئاؤهم في ضا إذ  
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أن املستأنف   اتصضم يف الضدعوى يف أا مضن مراحلض ا ابتضدائي واسضتئناو ونقض  و         

سضة  حيضر في ضا أا جلسضة مضن جلسضا  ا و  يقضدم أا ئفضاأ و  يضرئ ائضه أو اسضم مإس         

محلضضة ..................... لل ضضج والعمضضرة الضض  كانضضق مملوكضضة لضضه وحتولضضق إىل ةضضركة إذ         

احنصضضر  اوصضضومة يف ............................ .................................. باعتبضضار  ممضضثً  حلملضضة    

رئ بديباجضضة احلكضضضم  ............................ لل ضضج و العمضضرة و باعتبضضار  مالكضضضًا دضضا كمضضا و     

االبتدائي فضً  عن أنضه   يضرئ يف احوراق أن ......................... ..............  عاقضد نيابضة عضن      

الطضضضاعن أو كضضضان ممضضضثً  لضضضه يف التعاقضضضد أو يف الضضضدفاأ عضضضن ن سضضضه يف الضضضدعوى بكافضضضة  

ور للطضاعن  مراحل ا إذ خلق أوراق القضية والعقد ممضا ي يضد هثيضي املضدع  عليضه املضذك      

أو حلملضضضة .................  لل ضضضج و العمضضضرة الضضض  كانضضضق مملوكضضضة للطضضضاعن قبضضضي حتويلضضض ا      

لشركة كما أن القرار املستأنف  عارض مع حكضم حمكمضة الضنق  الصضائر  لسضة      

مضضع قضضرار   11/10/2018ال حضضم لقضضرار التصضض يح الصضضائر بتضضاريم      08/01/2019

طلضضع علضض  الوكضضاال  املوئعضضة بضضأوراق    التصضض يح ذا ضضه إذ أن حكضضم حمكمضضة الضضنق  ا   

الطعضضن وأثبضضق املسضضتأنف  ضض ته كوكيضضي فقضضك عضضن املضضدع  عليضضه ....................... ولضضيس 

أ ضضضضيي وقضضضضضي بعضضضضدم قبضضضضوا الطعضضضضن لعضضضضدم إرفضضضضاق  ضضضضورة وكالضضضضة اوصضضضضم اح ضضضضيي    

لطعضن  ........................ إىل املستأنف للتثبق من حم املستأنف يف  وكيي احملامي حمضرر ا 

فضضً  عضضن أن حكضضم حمكمضضة الضضنق  وهضو  ضضائر بعضضد التصضض يح اسضضتبق  ذا  أئضضاء   

اوصضضوم و أةخا ضض م كمضضا هضضي قبضضي التصضض يح وهضضو مضضا ي  ضض  عليضضه نتضضائج حتميضضة            

 تناق  مع التص يح من أن املستأنف أو املإسسضة الض  كانضق مملوكضة لضه لضيس دمضا        

وصضم اح ضيي املضدع  عليضه     أا   ة يف الدعوى سوى أن املستأنف كان وكيضي عضن ا  

................................. إذ لضضضو كضضضان املسضضضتأنف لضضضه  ضضض ة يف الطعضضضن كضضضأن يكضضضون مالضضضك   

للمإسسة مثً  أو مدين ةخصي أو ثبق احلضم يف مواج تضه بضأا  ض ة كانضق مضا كضان        

قضي بعدم قبضوا الطعضن لعضدم إرفضاق وكالضة املسضتأنف إىل الطالض  للوقضوو علض  مضدى           

يف حترير وكالة للم امي حمرر الطعن و من ناحية ثانية أن اوصم اح ضيي     حيته

يف الدعوى الذا ي  د احلم يف ذمتضه هضو ....................................... ، و لضيس املسضتأنف     

إذ قضي بعدم قبوا الطعن لعدم  قديم وكالة احوا إىل املستأنف  نثبضا   ض ة احخضري    

الضضذا حضضرر الطعضضن بالنيابضضة عضضن احوا وهضضو مضضا يسضضت ائ منضضه قضضضاء      يف  وكيضضي احملضضامي

حمكمة النق  الصريح أن الطضاعن لضيس لضه  ض ة يف الضدعوى باملخال ضة ملضا ورئ بقضرار         

التص يح و من ناحية ثالثة أن مإئى ذلك هو وجوئ  ناق   ريح بضط حكضم حمكمضة    

راق القضضضية  الضضذا و ضضف الطضضاعن يف أو   18/01/2019الضضنق  ال حضضم الصضضائر يف   
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املوضضضضضضوعية كوكيضضضضضي ولضضضضضضيس أ ضضضضضيي، وبضضضضضضط قضضضضضرار التصضضضضضض يح السضضضضضابم بتضضضضضضاريم      

الضضذا غضضاير  ضض ة الطضضاعن مضضن وكيضضي إىل أ ضضيي ممضضا يعيضض  القضضرار         11/10/2018

املستأنف و يستوج  إلغاؤ  و القضاء برفضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه مضن  

صضضضومة يف الضضضدعوى مضضضن حيضضضث اح ضضضوا املقضضضررة أن املضضضدع  هضضضو الضضضذا حيضضضدئ نطضضضاق او

احةخا  وموضوع ا وسبب ا وال جيوز للم كمة مضن  لقضاء ن سض ا أن صضرج عضن هضذا       

النطضضاق وأن املشضضرأ قضضد أجضضاز للم كمضضة الضض  أ ضضدر  احلكضضم  صضض يح مضضا يقضضع يف         

حكم ضا مضن أخطضضاء مائيضة حبتضة كتابيضضة أو حسضابية بغضضري مرافعضة بنضاءا علضض  طلض  أحضضد         

 ا وجيضضرا كا ضض  احملكمضضة هضضذا التصضض يح علضض  نسضضخة       اوصضضوم أو مضضن  لقضضاء ن سضض   

احلكم اح لية ويوقع هضو ورئضيس اجللسضة، ويكضون القضرار الصضائر بالتصض يح قضابً          

للطعضضن فيضضه علضض  اسضضتق ا بطضضرق الطعضضن اجلضضائزة وم ضضائ ذلضضك أنضضه إذا كضضان اح ضضي أال    

قانونضضضًا لو  طضضضرق الطعضضضن املقضضضررة سضضضبيي إىل إلغضضضاء أحكضضضام القضضضضاء أو  عديلضضض ا إال بسضضض

من قانون انجراءا  املدنية قد أجضاز  اسضتثناءا مضن هضذا اح ضي       137/1كانق املائة و

الرجضضوأ إىل احملكمضضة الضض  أ ضضدر  احلكضضم قصضضر ه علضض   صضض يح مضضا    –وللتيسضضري  –

عسا  أن يقع يف منطوق احلكضم أو أسضبابه مضن أخطضاء مائيضة حبتضة كتابيضة أو حسضابية         

ي قد  ذا يته، فإن م  وم فال ة هضذا الضنيف قضاطع     غري مإثرة عل  كيان احلكم و ال

يف أن احخطضاء غضضري املائيضضة ال جيضوز الرجضضوأ يف ةضضأن ا إىل ذا  احملكمضة الضض  أ ضضدر     

احلكم، إذ فيه ابتداأ لطريضم مضن طضرق الطعضن   يضأذن بضه الشضارأ. ملضا كضان ذلضك، و           

را كلضي أبضوظ"    ا 2017لسنة  984كان املطعون ضد  أقام ئعوا  االبتدائية رقم 

بطلضضض  احلكضضضم بضضضإلزام محلضضضة ........................ لل ضضضج و العمضضضرة بالتضضضضامن مضضضع مالك ضضضا  

................... أن  ضإئا لضضه مبلض  املطالبضضة وال ائضدة و ضضدر احلكضم االبتضضدائي بضإلزام محلضضة      

، اسضضضضضضتأن ق محلضضضضضضة ............... لل ضضضضضضج والعمضضضضضضرة  ثلضضضضضض ا مالك ضضضضضضا .............................. 

 2018لسضضضنة  947.......................... لل ضضضج و العمضضضرة هضضضذا احلكضضضم باالسضضضتئناو رقضضضم     

قضضق حمكمضة االسضتئناو بتأييضد احلكضم       25/09/2018 ارا أبضوظ" ، بتضاريم   

املسضضتأنف، طعنضضق محلضضة .......... ................. لل ضضج و العمضضرة  علضض  هضضذا القضضضاء بطريضضم       

نقضضضضضض   ضضضضضضارا أبضضضضضضوظ"، بتضضضضضضاريم     2018لسضضضضضضنة 1061عن رقضضضضضضم الضضضضضضنق  بضضضضضضالط 

، قضضضق حمكمضضة الضضنق  بعضضدم قبضضوا الطعضضن لعضضدم  قضضديم املسضضتأنف    08/01/2019

 ورة وكالة موكلضه ............................ )احملكضوم عليضه( للتثبضق مضن حضم املسضتأنف يف        

ث احةضخا    وكيي احملامي املقرر بالطعن، و من ثم يكون نطضاق اوصضومة مضن حيض    

والضضضض  حضضضضدئها ال نضضضضدق املطعضضضضون ضضضضضد  يف  ضضضض ي ة ئعضضضضوا  أن املضضضضدع  علي ضضضضا هضضضضي       
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محلة...................... لل ج  والعمرة  ثلض ا مالك ضا........................... و  ضدر  اححكضام     

ابتضضدائيًا واسضضتئنافيًا ونقضضضًا ب ضضذ  احئضضاء وبالتضضالي يكضضون قضضرار التصضض يح املسضضتأنف        

بتصضضض يح اوطضضضضأ املضضضائا يف اسضضضم  ضضضاح  محلضضضضة      13/04/2021ر بتضضضاريم  والصضضضائ 

........................ لل ج و العمرة ليكون باسضم املسضتأنف رغضم عضدم اختصضامه يف الضدعوى       

لضضضيس مضضضن ضضضضمن حضضضاال  احخطضضضاء املائيضضضة الب تضضضة سضضضواء كانضضضق كتابيضضضة أو حسضضضابية،  

 اوز نطاق اوصضومة مضن حيضث     وبالتالي ال يكون ذلك القرار بتص يح خطأ مائا إذ

 احةخا  كا يتعط معه إلغاؤ  ئون حاجة لب ث باقي أسباب االستئناو.

 

********** 
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 )إئارا( 7/7/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبد العزيز اليعكوبي 

 وعضوية املستشارين: إبراهيم سيد أمحد الط ان، طارق فت ي يوسف.

(86) 

 ق. أ( 15س  2021لسنة  36ن رقم )الطع

 ( إثبا  " بوجه عام ". حمكمة املوضوأ " سلطت ا ". عقد "   سري  ".1

حتصيي ف م الواقع يف الدعوى و   م نصو  العقوئ و  سضريها والشضرويف املختلضف     -

 علي ا واستخ   مضمون ا من سلطة حمكمة املوضوأ.    

  

أ " سلطت ا ". ئفوأ " الدفع بعدم قبضوا  ( حتكيم. عقد "   سري  " . حمكمة املوضو2

 الدعوى ل   اق عل  الت كيم ". 

استخ   ثبو  أو ن ي انصضراو انرائة املشض كة للمتعاقضدين إىل الت كضيم مضن       -

 مسائي الواقع.  ستقي ب ا حمكمة املوضوأ. ما ئام سائغًا.

  

الدفع بعدم قبضوا  ( حتكيم. عقد "   سري  " . حمكمة املوضوأ " سلطت ا ". ئفوأ " 3

 الدعوى ل   اق عل  الت كيم ".

الضضنيف يف العقضضد علضض  انضضه " جيضضوز إحالضضة النضضزاأ مباةضضرة إىل الت كضضيم " بعضضد فشضضي      -

انجراءا  الوئية نن اء النضزاأ. م ضائ . ا  ضاق الطضرفط علض  أحقيضة أا من مضا بإحالضة مضا          

القضضضاء وئفضضع املطعضضون قضضد ينشضضأ مضضن نضضزاأ إىل الت كضضيم. إقامضضة الطاعنضضة الضضدعوى امضضام  

ضدها   ي ًا بعدم قبودضا ل   ضاق علض  الت كضيم وقضضاء احلكضم بضه.  ض يح. نعض           

الطاعنضضة بضضأن اال  ضضاق علضض  الت كضضيم جوازيضضًا ولضضيس وجوبيضضًا وهضضو مضضا جييضضز دضضا إقامضضة         

 الدعوى امام القضاء أ. ىل غري أساس. أساس ذلك وعلته.  
  

كمة املوضوأ السلطضة التامضضة فضضي حتصضيي    املقرر يف قضاء هضضذ  احملكمة أن حمل -1

ف ضم الواقضع فضي الدعضوى، ويف    م نصو  العقوئ و  سريها والشرويف املختلضف علي ضا   

واستخ   مضمون ا واحخضذ كا  ضرا  مت قضا ووجه احلضم يف الدعضضوى وأوفض  كقصضوئ    

 املتعاقدين مست دية يف ذلك بظروو الدعضضوى وم بسا  ا.
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أن اسضضتخ   ثبضضضو  أو ن ضضضضي انصضضراو انرائة املشضض كة للمتعاقضضدين إىل      املقضضرر -2

الت كيم من مسائي الواقع الض   سضتقي ب ضا حمكمضة املوضضوأ، ئون  عقيض  علي ضا يف        

ذلضضك مضضن حمكمضضة الضضنق  مضضا ئامضضق عبضضارا  العقضضد حتتمضضي املعنضض  الضضذا أخضضذ  بضضه،        

 واستقام قضاؤها عل  أسباب سائغة كا يك   حلمله.

 2018لسضضنة  6( مضضن القضضانون االحتضضائا رقضضم  8ذ كضضان املشضضرأ كقتضضض  املضضائة ) إ -3

بشأن الت كيم قضضد قضضضرر أنه جيض  علض  احملكمضة الض  يرفضع إلي ضا نضزاأ يوجضد بشضأنه          

ا  اق حتكيم، أن حتكم بعضدم قبوا الضدعوى إذا ئفضع املضدع  عليضه بضذلك قبضي إبدائضه        

ا  يتضضبط للم كمضضة أن اال  ضضاق علضض     أا طلضض  أو ئفضضع يف موضضضوأ الضضدعوى، وذلضضك مضض    

الت كيم باطي أو يست يي  ن يذ ، ملا كضان ذلضك وكضان البضيان بضاحوراق  عاقضضد اجل ضة        

الطاعنضضضضة مضضضضع الشضضضضركة املطعضضضضون ضضضضضدها احوىل )ةضضضضركة .......................... ...............    

بعضضضد   -والض  جضاء ب ضا     ،43/2008وأوالئ ( للقيام باحعماا الضضوارئة باال  اقيضة رقضضضم    

بيان قضضواعد وضضوابك  سضوية املنازعضا  بضط الطضرفط، و عضيط جملضس ل ض  املنازعضا            

حتضق عنضوان إجضراءا  فض  النضزاأ علض  أنضه "         20/6، الضنيف يف البنضد   -و لية عمله... 

جيض  علضض  احطضضراو أن جيتمعضوا وأن يتبضضائلوا املراسضض   كلمضا ئعضضق احلاجضضة بشضضكي    

يف حماولة من أجي حي النزاأ حبسن نية، إذا   يتمكن احطضراو مضن   معقوا إىل ذلك 

يوما من  ضاريم حضدول النضزاأ يكضون لكضي طضرو احلضم يف إحالضة          30حي النزاأ خ ا 

النضضزاأ إىل املراجعضضة املسضضتقلة لضضإلئارة، ويف هضضضضذ  احلالضضة يقضضوم كضضي طضضرو بتعضضيط ممثضضي  

يومضا ئون  و ضي املمضثلط مضن ذوا      30 ة واحد من بط إئار  م العليا .......إذا انقضق فض 

الدرجا  العليا إىل حي النزاأ، جيوز حى طرو للنزاأ إحالضة املوضضوأ للتسضوية الن ائيضة.     

يضضتم  سضضوية النضضزاأ ن ائيضضا عضضن طريضضم الت كضضيم كوجضض  قواعضضضد املصضضاحلة والت كضضيم       

ملركضضضز املصضضضاحلة والت كضضضيم التلضضضارا يف غرفضضضة  ضضضناعة و ضضضارة أبضضضوظ"، جيضضضرا        

الت كضضضيم يف مدينضضضة أبضضضوظ"، انمضضضارا  العربيضضضة املت ضضضدة، ويكضضضون ن ائيضضضا وملزمضضضا        

حتضضضق عنضضضوان انقضضضضاء  عضضضيط جملضضضس فضضض       20/8للطضضضرفط" والضضضنيف يف البنضضضد رقضضضضضم   

املنازعا  عل  أنه " إذا نشأ نزاأ بط الطرفط متصي بالعقضد أو ناةضأ عنضه أوعضن  ن يضذ      

سضضواء بسضضب  انقضضضاء   -ازعضضا  جملضضس فضض  من -احعمضضاا و  يكضضن هنضضا  م و م  

)احلصضوا علض  قضرار     4 - 20 عيينه أو حا سب   خر : ) أ ( فلن يطبم البند ال رعي 

)التسضوية الوئيضة(، و)ب( وجيضوز إحالضة      5 -20جملس ف  املنازعا ( والبند ال رعي 

)الت كيم(" احمضر الضذا    6 - 20النزاأ مباةرة إىل الت كيم كوج  البند ال رعي 

أن الطرفط قضد ا  قا وار ضيا اححقية حا من ما بإحالضة مضا قضضضد ينشضأ بين مضا       يدا عل 
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من نزاأ إىل الت كيم الذا يكون ن ائيا وملزما للطضرفط، وإذ كضان الثابضق بضاحوراق     

أن الشضضركة املطعضضون ضضضدها قضضد  قضضدمق بالضضدفع بعضضدم قبضضوا الدعضضضوى لوجضضوئ ةضضريف          

يف موضوأ الدعضوى وفقا ملضا  قضضي بضه املضائة     الت كيم وذلك قبي إبداء أا طل  أو ئفع 

( من قانون الت كيم املشار إليه، وكان احلكم املطعون فيه قضضد أورئ عضن  ضواب  8)

املشضضار إلي مضضا أن " إرائة طضضريف التعاقضضد   20/8و 20/6بعضضد استعراضضضه البنضضدين رقمضضي  

نزاعضا  الض    قضضد ا  ق عل  حنو قضاطع إىل حتديضد الت كضيم وسضيلة ن ائيضة لتسضوية ال      

قد  نشأ بين ما، ومن ثم ثبو  وجوئ ةريف الت كيم بالعقضد، وال ينضاا مضن ذلضك، نضيف      

( .... إذ أن هضضذا البند يتعلم حبالضة عضدم وجضوئ جملضس فض  منازعضا         8 - 20البند ) 

وم ضضائ  أنضضه يف حالضضة عضضدم وجضضوئ ا لضضس سضضالف الضضذكر حا سضضب ، جيضضوز حا طضضرو      

ئون احلصضضضوا علضضضض  قضضضضضضضرار جملضضضس فضضضض  املنازعضضضضا    الللضضضوء مباةضضضضرة إىل الت كضضضضيم  

( وئون اصاذ إجراءا  التسوية الوئية املنصو  علي ضا   4/  20املنصو  عليه بالبند ) 

( ، ومن ثم فإن اجلواز يف البند سضالف الضذكر إ ضا ينصضرو إىل  قريضر      5 /20بالبند )

رة  عاقضضديا بين مضضا  حضضم أا مضضن الطضضرفط إىل الللضضوء مباةضضرة إىل الوسضضيلة وا ليضضة املقضضر      

لتسوية النزاعا  وهي الت كيم وصطي عقبة عضدم وجضوئ جملضس فض  منازعضا  منعضا       

حا التباس قد يثور يف هذا الصدئ.... وكان احلكضم املسضتأنف قضضضد قضض  بعضدم قبضوا       

الضضدعوى لوجضضوئ ةضضريف حتكضضيم علضض  سضضند مضضن أن عقضضد املقاولضضة موضضضوأ الضضدعوى قضضضد       

( منضضضه إذ ا  ضضضم كقتضضضضا  طرفضضضا   6 - 20نضضضد )  ضضضضمن ةضضضريف حتكضضضيم ممضضضث  يف الب 

كوجضض  قواعضضد املصضضاحلة والت كضضيم ملركضضز   -التضضداعي علضض  الللضضوء إىل الت كضضيم  

املصضضضاحلة والت كضضضيم التلضضضارا يف غرفضضضة  ضضضناعة و ضضضارة أبضضضوظ" ... لتسضضضوية كافضضضة    

وأن  املنازعا  الناةئة بين ما ذا  الصلة بالعقد أو الناةضئة عنضه أو عضضن  ن يضذ احعمضاا،     

وكيي املسضتأنف ضضدها احوىل قضضضد ئفضع بعضدم قبضوا الدعضضضوى لوجضوئ ةضريف الت كضيم           

( من قانون الت كضيم  1/ 8قبي أن يبدا أا طل  أو ئفع يف الدعضوى عم  بنيف املائة )

..... " وعليضضضه خلضضضيف احلكضضضم املطعضضضون فيضضضه إىل سضضض مة  2018لسضضضنة  6االحتضضضائا رقضضضم 

ناو    نضضضضي منضضضضه، ومضضضضن ثضضضضم  أييضضضضد  ورفضضضض  احلكضضضضم املسضضضضتأنف وأن أسضضضضباب االسضضضضتئ

االسضضتئناو، وإذ جضضاء هضضضضذا الضضذا ذهضض  إليضضه احلكضضم املطعضضون فيضضه يف حضضضدوئ سضضلطة           

حمكمة املوضوأ، وكافيضا حلمضي قضضائه ومت قضا و ض يح القضانون، وبالتضالي يضض           

 نعي اجل ة انئارية الطاعضنة عل  غيضر أساس، مما يتعط معه رفضض  الطعضضضن.
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 ضضضضضضضضضضضضضضضضةاحملكم

احلكضم املطعضضون فيضه وسضائر احوراق  ت صضي يف أن       حيث إن الوقائع عل  مضا يضبط مضضن   

كوجضضض   ضضض ي ة قضضضدمق    إئارا 2020لسضضضنة  118أقضضضضامق الدعضضضضوى رقضضضم   الطاعضضضضنة 

طالبة احلكم: أ ليا: إلضزام املضدع     15/9/2020أبوظ" االبتدائية بتاريم حملكمة 

ئرهضضضم، واحتياطيضا: نضدب خضبري هندسضي       5.286.555دضا مبلض    علي ا احوىل بضأن  ضإئا   

ل نتقاا ومعاينة املواقع املتضررة يف احن اق واحضرار بشارأ .................. وإعضدائ  قريضر  

فين عضضن احخطاء ال نية واحضرار الض   ضضم إ ض ح ا واحضضرار الض    يضتم إ ض ح ا        

إىل احملكمضضة مضضع إلضزام الشضضركة املضضدع  علي ضضا   وقيمضة  كضضاليف احضضضرار ورفضع  قريضضر  

 ضضدر قضضضضرار ا لضضس    12/12/2007املصضضروفا ، وذلضضك علضض  سضضند مضضضن أنضضه بتضضاريم     

بإحالة مشضروأ  قاطعضا  علويضة عنضضد التقاطعضا        14/2007( جلسة 1التن يذا رقضضم )

 ضضضضم  وقيضع اال  اقيضة بضط اجل ضة      )...........................................( إىل املدع  علي ا احوىل، و

وكقابضضضضضضضضي مبلضضضضضضضض  وقضضضضضضضضضدر   43/2008املدعيضضضضضضضضة واملضضضضضضضضدع  علي ضضضضضضضضا حتضضضضضضضضق رقضضضضضضضضم  

ئرهضضم، إال أنضه وعلض  الرغضضضم مضضضن حداثضة ع ضد الشضارأ ظ ضر  بضه           807.214.309.89

العديضضد مضضن العيضضوب الضضوارئة بصضض ي ة الدعضضضضوى، والنا ضضة عضضضضن أخطضضاء يف التن يضضذ مضضن      

ا، ونتيلضة لتلضك العيضضوب مت إخطضار احخضرية بضضضرورة إ ض ح ا علضض       جانض  املضدع  علي ضض  

وجضضه السضضرعة ملضضا  ر ضض  علضض   لضضك العيضضوب مضضن أضضضرار يف منطقضضة املشضضروأ إال أن ضضا             

 ستل ، وهضضو ما يعضد فال ة من جانض  املضدع  علي ضا للقضانون وبنضوئ العقضد املضةم بضط         

عوى بالطلبا  سال ة البيضان، وبتضاريم   الطرفط، مما حدا باجل ة الطاعنة إىل إقامة الد

بعدم قبضوا الدعضضضوى لوجضوئ ةضريف    أ در  احملكمة االبتدائية حكم ا  5/1/2021

ة باالستئضضضضضناو رقضضضضضم  فاسضضضتأن ته الطاعضضضضضن الت كضضضيم، وألزمضضضق املدعضضضضية كصضضضاري  ا،   

أبضوظ" لبسضرة والدعضضاوى املدنيضة      قضق حمكمة 16/3/2021 وبتاريم، 7/2021

، وفضضي املوضضوأ برفضضه،    االسضتئناو ةضك    بقبضوا  -ئائضرة االسضتئناو    -ة وانئاري

و أييضضد احلكضضم املسضضتأنف، وألزمضضق اجل ضضة انئاريضضة املسضضتأن ة املصضضروفا ،    ر ضضض    

الطاعضضضنة ب ضضضذا احلكضضضم، فأقامضضق عليضضه الطعضضضن املاثضضضي، وقضضضضدم املطعضضون ضضضدهم مضضضضن       

رئ علضض  الطضضضعن، وعضضضرض الطعضضضن علضض   خضضض ا مضضن ينضضوب عضضن م مذكضضضرا  جوابيضضضة بالضضضضض  

 .هضضذ  احملكمة يف غرفضة مشورة، فضرأ  أنضه جديضر بالنظضر، وحضدئ  جلسة لنظضر 

حيث إن حا ي ما  نعا  الطاعضنة علض  احلكضضضم املطعضون فيضه فال ضة القضانون واوطضأ       

راق، يف  طبيقضضه وال سضضائ فضضضي االسضضتدالا والقصضضور يف التسضضبي  وفال ضضة الثابضضق بضضاحو    
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ذلك أنه من املقرر أن العقد ةريعة املتعاقدين، وكان املت م عليه بط الطرفط كوجض   

مضن عقضضد املقاولة سند الدعضضوى أن الللوء إىل الت كضيم   20/8و 20/6البندين رقمي 

فيمضضا ينشضضأ بين مضضا مضضن منازعضضا  يكضضون جوازيضضا ولضضيس وجوبيضضا، وأن الت كضضيم هضضضضو          

عط معضه   سضري كضي ةضريف يتضضمنه   سضريا ضضيقا، والتمضاس         استثناء من اح ي كا يت

كي مضا مضن ةضأنه أن يضإئا إىل اسضتبعائ ، إال أن احلكضم املطعضون فيضه حضائ عضضضن هضضذا            

النظر مسايرا احلكم املستأنف فيما قض  به مضضن عضضضدم قبضوا الدعضضوى لوجضضوئ ةضريف     

 الت كيم، مما جيعله معيبا كا يستوج  نقضضضه.      

هضضضضذا النعضضضي يف غضضضري حملضضضه، ذلضضضك أن املقضضضرر يف قضضضضاء هضضضضضذ  احملكمضضضة أن    وحيضضضث إن 

حملكمضضة املوضضضوأ السلطضضضة التامضضضة فضضضي حتصضضيي ف ضضضم الواقضضضع فضضضي الدعضضضوى، ويف    ضضم     

نصو  العقوئ و  سريها والشرويف املختلف علي ضا واسضتخ   مضضمون ا واحخضضذ كضا      

وئ املتعاقضضضدين مسضضضت دية يف ذلضضضك  ضضضرا  مت قضضضضا ووجضضضه احلضضضضم يف الدعضضضضوى وأوفضضض  كقصضضض 

بظضضضضروو الدعضضضضضضوى وم بسضضضضا  ا، وأن اسضضضضتخ   ثبضضضضضو  أو ن ضضضضضضي انصضضضضراو انرائة       

املشضض كة للمتعاقضضضدين إىل الت كضضضيم مضضضن مسضضضائي الواقضضضع الضضض   سضضضتقي ب ضضضا حمكمضضضة  

املوضضضوأ، ئون  عقيضض  علي ضضا يف ذلضضك مضضن حمكمضضة الضضنق  مضضا ئامضضق عبضضارا  العقضضد         

  به، واستقام قضاؤها عل  أسباب سائغة كا يك   حلملضه،  حتتمي املعن  الذا أخذ

بشضضأن  2018لسضضنة  6( مضضن القضضانون االحتضضائا رقضضم   8وكضضان املشضضرأ كقتضضض  املضضائة )  

الت كيم قضضد قضضضرر أنه جيض  علض  احملكمضة الض  يرفضع إلي ضا نضزاأ يوجضد بشضأنه ا  ضاق           

ذلك قبضضي إبدائضضه أا حتكضضيم، أن حتكضضم بعضضضدم قبضضوا الضضدعوى إذا ئفضضع املضضدع  عليضضه بضض  

طلضضض  أو ئفضضضع يف موضضضضوأ الضضضدعوى، وذلضضضك مضضضا  يتضضضبط للم كمضضضة أن اال  ضضضاق علضضض        

الت كيم باطي أو يست يي  ن يذ ، ملا كضان ذلضك وكضان البضيان بضاحوراق  عاقضضد اجل ضة        

الطاعنضضضضة مضضضضع الشضضضضركة املطعضضضضون ضضضضضدها احوىل ) ةضضضضركة .......................... ( للقيضضضضام   

بعضضضضد بيضضان قضضضواعد   -، والضض  جضضاء ب ضضا  43/2008ارئة باال  اقيضضة رقضضضضم باحعمضضاا الضضضو

، س ل ض  املنازعضا  و ليضة عملضه...    وضوابك  سوية املنازعا  بط الطرفط، و عيط جمل

حتق عنوان إجراءا  ف  النزاأ علض  أنضه " جيض  علض  احطضراو       20/6النيف يف البند 

ق احلاجضضة بشضضكي معقضضوا إىل ذلضضك يف  أن جيتمعضضوا وأن يتبضضائلوا املراسضض   كلمضضا ئعضض  

حماولة من أجي حي النزاأ حبسضن نيضة، إذا   يضتمكن احطضراو مضن حضي النضزاأ خض ا         

يوما من  اريم حدول النزاأ يكون لكي طرو احلم يف إحالة النضزاأ إىل املراجعضة    30

 ضم  املستقلة لإلئارة، ويف هضضذ  احلالة يقوم كي طرو بتعيط ممثضي واحضد مضن بضط إئار     



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
722 

يومضضا ئون  و ضضي املمضضثلط مضضن ذوا الضضدرجا  العليضضا إىل   30العليضضا .......إذا انقضضضق فضض ة 

حي النضزاأ، جيضوز حى طضرو للنضزاأ إحالضة املوضضوأ للتسضوية الن ائيضة. يضتم  سضوية النضزاأ            

ن ائيضضا عضضن طريضضم الت كضضيم كوجضض  قواعضضضد املصضضاحلة والت كضضيم ملركضضز املصضضاحلة       

ة  ضضناعة و ضضضارة أبضضوظ"، جيضضرا الت كضضيم يف مدينضضضة     والت كضضيم التلضضارا يف غرفضض   

أبوظ"، انمضارا  العربيضة املت ضدة، ويكضون ن ائيضا وملزمضا للطضرفط" والضنيف يف البنضد          

حتق عنوان انقضاء  عضيط جملضس فض  املنازعضا  علض  أنضه " إذا نشضأ نضزاأ          20/8رقضضم 

يكضن هنضا  م و م    بط الطرفط متصي بالعقد أو ناةأ عنضه أوعضن  ن يضذ احعمضاا و     

سضواء بسضب  انقضضاء  عيينضه أو حا سضب   خضر : )أ( فلضن         -جملس فض  منازعضا     -

) احلصضضوا علضض  قضضرار جملضضس فضض  املنازعضضا ( والبنضضد    4 - 20يطبضضم البنضضد ال رعضضي  

)التسضوية الوئيضضة(، و)ب( وجيضوز إحالضة النضضزاأ مباةضرة إىل الت كضضيم      5 -20ال رعضي  

لت كضيم( " احمضر الضذا يضدا علض  أن الطضرفط قضضد        )ا 6 - 20كوج  البنضد ال رعضي   

ا  قضا وار ضضيا اححقيضة حا من مضضا بإحالضة مضا قضضضد ينشضضأ بين مضا مضن نضزاأ إىل الت كضضيم          

الذا يكضون ن ائيضا وملزمضا للطضرفط، وإذ كضان الثابضق بضاحوراق أن الشضركة املطعضون          

ذلضك قبضي إبضداء    ضدها قد  قدمق بالدفع بعدم قبوا الدعضوى لوجوئ ةضريف الت كضيم و  

( مضن قضانون الت كضيم    8أا طل  أو ئفع يف موضوأ الدعضوى وفقضا ملضا  قضضي بضه املضائة )     

املشار إليه، وكان احلكم املطعون فيه قضضد أورئ عضضن  ضواب بعضد استعراضضه البنضدين      

املشار إلي ما أن " إرائة طريف التعاقد قضضد ا  ق عل  حنو قضاطع   20/8و 20/6رقمي 

ت كضضيم وسضضيلة ن ائيضضة لتسضضوية النزاعضضا  الضض  قضضد  نشضضأ بين مضضا، ومضضن ثضضم   إىل حتديضضد ال

( .... إذ  8 - 20ثبو  وجوئ ةريف الت كيم بالعقد، وال يناا من ذلضك، نضيف البنضد )    

أن هضضذا البند يتعلم حبالضة عضدم وجضوئ جملضس فض  منازعضا  وم ضائ  أنضه يف حالضة عضدم           

و الللوء مباةضرة إىل الت كضيم   وجوئ ا لس سالف الذكر حا سب ، جيوز حا طر

( وئون 20/4ئون احلصوا عل  قضضضضرار جملضس فض  املنازعضا  املنصضو  عليضه بالبنضد )       

(، ومضن ثضم فضإن اجلضواز     5 /20اصاذ إجراءا  التسوية الوئيضة املنصضو  علي ضا بالبنضد )    

يف البند سالف الذكر إ ا ينصرو إىل  قرير حم أا من الطرفط إىل الللضوء مباةضرة   

 الوسضضيلة وا ليضضة املقضضررة  عاقضضديا بين مضضا لتسضضوية النزاعضضا  وهضضي الت كضضيم وصطضضي    إىل

عقبضضة عضضدم وجضضوئ جملضضس فضض  منازعضضا  منعضضا حا التبضضاس قضضد يثضضور يف هضضذا الصضضدئ....     

وكضضان احلكضضم املسضضتأنف قضضضضد قضضض  بعضضدم قبضضوا الضضدعوى لوجضضوئ ةضضريف حتكضضيم علضض  

ةضضريف حتكضيم ممضضث  يف البنضضد   سضند مضضن أن عقضد املقاولضضة موضضوأ الضضدعوى قضضضد  ضضمن    

كوجض   -لتداعي عل  الللوء إىل الت كضيم  ( منه إذ ا  م كقتضا  طرفا ا6 - 20)
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قواعضضد املصضضاحلة والت كضضيم ملركضضز املصضضاحلة والت كضضيم التلضضارا يف غرفضضة  ضضناعة    

و ارة أبوظ" ... لتسوية كافة املنازعا  الناةئة بين ما ذا  الصضلة بالعقضد أو الناةضئة    

و عضضضن  ن يضضذ احعمضضاا، وأن وكيضضي املسضضتأنف ضضضدها احوىل قضضضضد ئفضضع بعضضدم قبضضوا   عنضضه أ

الدعضضوى لوجوئ ةريف الت كيم قبي أن يبدا أا طلض  أو ئفضع يف الدعضضوى عمض  بضنيف      

..... " وعليضضه خلضضيف   2018لسضضنة  6( مضضن قضضانون الت كضضيم االحتضضائا رقضضم    8/1املضضائة )

نف وأن أسباب االسضتئناو    نضي منضه،    احلكم املطعون فيه إىل س مة احلكم املستأ

ومن ثم  أييد  ورف  االستئناو، وإذ جاء هضضذا الضذا ذهض  إليضه احلكضم املطعضون فيضه       

يف حضدوئ سلطة حمكمضة املوضضوأ، وكافيضا حلمضي قضضائه ومت قضا و ض يح القضانون،         

 وبالتالي يض   نعي اجل ة انئارية الطاعضنة علض  غيضضر أسضاس، ممضا يضتعط معضه رفضضض        

 الطعضضضن.

 

********** 
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 ) ارا( 13/7/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ ئ. حسط عمر بن سليمة 

 .لتوم إبراهيم، م لح ةتيوا الزع"وعضوية املستشارين: هاةم إبراهيم ا

(87) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  690)الطعن رقم 

 ( إثبا  " بوجه عام ". حمكمة املوضوأ ".1

 قضضضدير احئلضضضة واسضضضتخ   الواقضضضع من ضضضا. مضضضن سضضضلطة حمكمضضضة املوضضضضوأ . ةضضضرطه.    -

افصاح ا عن مصدر احئلة ال  كونق عقيد  ا وان يكون دضا مأخضذها الصض يح مضن     

 احوراق ومإئيا إىل النتيلة ال  خلصق إلي ا.   

  

 ( إثبا . أوراق  ارية. بنو . خطاب الضمان. مقاولة.2

 من قانون املعام   التلارية.   414 . يف معن  املائة خطاب الضمان. مقصوئ -

حم املست يد منه يف  رو قيمته كلرئ طلبه ذلك من البنك املصدر له خ ا مضدة   -

 سريانه مت  أ در  البنك غري متضمن حية ةرويف.

عضضض ء إثبضضضا  أن خطضضضاب الضضضضمان قضضضد  ضضضدر متضضضضمنًا ةضضضروطًا أو الزامضضضًا لتقضضضديم        -

 م العميي. مثاا.   مستندا  يقع عل  عا 
  

 (  عوي . خطأ. حمكمة املوضوأ " سلطت ا ". مسإولية. 3

استخ   اوطأ املوج  للمسإولية ونسبته إىل مضن  ضدر عنضه ومضا جنضم عضن ذلضك         -

مضن ضضرر مضضن مسضائي الواقضضع الض   سضضتقي ب ضا حمكمضضة املوضضوأ متضض  عرضضق لعنا ضضر        

 الضرر وابانق أحقية مدع  الضرر التعوي .  

  

 وي . فوائد. (  ع4

احتسضضاب ال وائضضد علضض  حسضض  السضضعر السضضائد يف السضضوق وقضضق التعامضضي علضض  أن ال          -

سضضنويًا وحتضض  هضضام السضضدائ متضض    يعضضط سضضعر لل ائضضدة يف العقضضد.  يقضضدرها  %12يتلضاوز  

القاضضضي وفقضضًا لل الضضة االقتصضضائية السضضائدة وقضضق اسضضت قاق الضضدين إذا اخ ضضم الضضدائن يف     

 السوق وقق التعامي. مثاا. إثبا  السعر السائد يف
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املقرر أنه ولئن كان حملكمة املوضوأ احلم يف  قضدير أئلضة الضدعوى واسضتخ        -1

الواقع من ا إال انه يتعط أن   صح عن مصدر احئلة ال  كونق عقيد  ا وف واهضا وان  

يكون دضا مأخضذها الصض يح مضن احوراق، ثضم  نضزا علي ضا  قضديرها ويكضون مإئيضًا إىل           

نتيلة ال  خلصق إلي ا وذلك حت  يتأ   حملكمة النق  أن  عمي علض  رقابت ضا علض     ال

سدائ احلكضم وأن احسضباب الض  أقضيم علي ضا جضاء  سضائغة دضا أ ضل ا الثابضق بضاحوراق            

 .و تأئى مع النتيلة ال  خلصق إلي ا

ن هضو  من قانون املعام   التلارية أن خطضاب الضضما   414املقرر وفقا لنيف املائة  -2

 ع د يصدر من البنك الضامن بناء عل  طل  عميي له )ا مر( بدفع مبلض  معضط أو قابضي    

للتعضضضيط لشضضضخيف  خضضضر )املسضضضت يد( ئون قيضضضد أو ةضضضريف مضضضا   يكضضضن خطضضضاب الضضضضمان    

مشروطا إذا طل  منه ذلضك خض ا املضدة املعينضة يف خطضاب الضضمان، ويوضضح يف خطضاب         

 ضضائ  أن اح ضضي أن يصضضدر البنضضك خطضضاب الضضضمان الغضضرض الضضذا  ضضدر مضضن أجلضضه، كضضا م 

الضضضمان غضضري متضضضمن حيضضة ةضضرويف، ويف هضضذ  احلالضضة يكضضون للمسضضت يد منضضه احلضضم يف      

 رو قيمته كلرئ طلبه ذلك من البنك املصضدر لضه خض ا مضدة سضريانه، أمضا إذا  ضدر        

خطاب الضمان متضمنا ةروطا أوااللضزام بتقضديم  مسضتندا  للبنضك املصضدر، فض  حيضم        

منه  رو قيمته إال بعد  ن يذ  هضذ  الشضرويف أو  قد ضه  لضك املسضتندا  إىل       للمست يد

البنضضك املضضذكور، ويقضضع عضض ء إثبضضا  أن خطضضاب الضضضمان قضضد  ضضدر متضضضمنا ةضضروطا أو     

الزامضضا لتقضضديم مسضضتندا  علضض  عضضا م العميضضي باعتبضضار  يضضدعي خ فضضا لب ضضي وهضضو حضضم        

لضه كلضرئ طلبضه ذلضك خض ا       املست يد يف  رو قيمة خطاب الضمان من البنك املصضدر 

مد ه. ملا كان ذلك، وكان احلكم املطعون فيه قد أورئ بان الطاعنضة    ضتمكن مضن    

اسضضتكماا إجضضراءا  التسضضليم االبتضضدائي للمشضضروأ حمضضي الضضدعوى حتضض   كضضن  سضضييي      

ك الة حسن التن يذ وان الضمان يظي ساريا حت  إهام التسليم الن ائي لبعمضاا وقضد   

  كمضضضا أورئ أيضضضضا بضضان عضضضدم اسضضضت قاق ا  لقيمضضة الضضضضريبة عضضضدم   قضضض  بضضضرف  الطلضض  

 قضضد  ا مضضا ي يضضد سضضدائها دضضذ  الضضضريبة وعليضضه وكراجعضضة احوراق فضضان مضضا انت ضض  اليضضه     

احلكضضضم املطعضضضون فيضضضه قضضضد جضضضاء فال ضضضا للقضضضانون حيضضضث الثابضضضق مضضضن اوراق الضضضدعوى          

وسض مة احسضس الض     ومستندا  ا ومن  قرير اوةة الذى اطمأنق اليه لك اية احباثضه  

اعتمضضد علي ضضا فيمضضا  و ضضي اليضضه مضضن نتيلضضة ان الطاعنضضة  سضضت م بضضاقي مسضضت قا  ا مبلضض      

ئرهم، كما انت ق اوةة اىل ان مطالبضة الطاعنضة بقيمضة الضضريبة املضضافة       163.946

ئرهضضم، االمضضر الضضذا  1.515.485عضضن قيمضضة االعمضضاا املنلضضزة املن ضضذة  سضضاوا  %5بنسضضبة 

ة حتصضضيي ضضضريبة القيمضضة املضضضافة مضضن املطعضضون ضضضد  مبلضض  يسضضاوا   سضضت م معضضه الطاعنضض
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ئرهضضم، وبالتضضالي  كضضون بضضاقي مسضضت قا   75.774سضضاوا ( يئرهضضم1.515.485×  5%)

املقضاوا الطاعنضة يف ذمضضة املطعضون ضضضد  عضن االعمضضاا املن ضذة باملشضضروأ موضضوأ التضضداعي       

رهضضضضضم ئ163.946نضضضضضة  ضضضضضرف ا مضضضضضن البنضضضضضك املمضضضضضوا   سضضضضضاوا ) والضضضضض   سضضضضضت م الطاع

ئرهم وذلك حس  ما انت ق اليضه  صض ية احلسضاب     239.720ئرهم( يساوا 75.774+

وقد قدمق الطاعنة ما ي يد سضدائها دضذ  الضضريبة. كمضا انت ضق اوضةة اىل اسضت قاق        

الطاعنضضة اسضض ئائ ك الضضة حسضضن التن يضضذ احملتلضضزة لضضدى البنضضك وذلضضك حسضض  انجضضراءا  

نضه مت  عضيط مقضاوا جديضد علض  املشضروأ. وقضد        والنظام املعموا به لضدى البنضك، خا ضة وا   

 .خ  احلكم املطعون فيه من القضاء

املقرر ان استخ   اوطأ املوج  للمسئولية ونسبته اىل من  در عنه ومضا جنضم    -3

عن ذلك من ضضرر مضن مسضائي الواقضع الض   سضتقي ب ضا حمكمضة املوضضوأ متض  عرضضق            

 .لتعوي لعنا ر الضرر وأبانق أحقية مدع  الضرر يف ا

املقرر أيضا انه إذا   يعط سعر لل ائدة يف العقضد فت سض  حسض  السضعر السضائد       -4

سضضنويا وحتضض  هضضام السضضدائ وإذا أخ ضضم   %12يف السضضوق وقضضق التعامضضي علضض  ان ال يتلضضاوز 

الضضدائن يف اثبضضا  السضضعر السضضائد يف السضضوق وقضضق التعامضضي يقضضدرها القاضضضي وفقضضا لل الضضة  

اسضضت قاق الضضدين.ملا كضضان ذلضضك، وكضضان الثابضضق مضضن  قريضضر      االقتصضضائية السضضائدة وقضضق  

اوضضضةة اىل موافقضضضة الطاعنضضضة علضضض  خطضضضاب االستشضضضارا علضضض  وقضضضف االعمضضضاا و صضضض ية    

احلساب وموافقت ضا علض  ان ضاء العقضد ممضا ينت ضي معضه الضضرر الضذى يسضتوج  التعضوي             

ذلضك  وبالتالي يكون قضاء حمكمة اوا  ئرجة بضرف  التعضوي  كضا دضا مضن سضلطة يف       

  ي ا وموافقا للقانون وأيضا نسضبة ال ائضدة التأخرييضة غضري مت ضم علي ضا يف العقضد ومت        

احتسضضضاب ا حسضضض  السضضضعر السضضضائد يف السضضضوق وسضضضلطة القاضضضضي التقديريضضضة وفقضضضا لل الضضضة 

 .االقتصائية السائدة وقق است قاق الدين. مما يكون النعي غري قائم عل  اساس

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي يف   –عل  ما يبط مضن احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق       –الوقائع حيث ان 

انضضه الطاعنضضة قضضد اقامضضق ئعواهضضا يف مواج ضضة املطعضضون ضضضد  بطلضض  احلكضضم بإلزامضضه بضضان  

مضضن  ضضاريم املطالبضضة القضضضائية   %12ئرهضضم وال ائضضدة القانونيضضة  412790يضضإئى دضضا مبلضض  

رهضم عضن االضضرار الض   سضب  دضا في ضا،        ئ 85000وحت  السدائ التام و عويض ا مبلض   

عل  سضند مضن القضوا ان ضا  عاقضد  مضع املطعضون ضضد  علض  ان  قضوم بإنشضاء وإجنضاز فضي               

واملطعضضون ضضضد    %80ئرهضضم وبلغضضق نسضضبة انجنضضاز     2.120.000سضضكنية مقابضضي مبلضض    
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 سب  يف  عطيل ا عن االعماا بسب  التغيريا  والتعدي   ال  يقوم ب ا، و سب  ذلضك  

يف ضضضررها االمضضر الضضذى حضضدا ب ضضا نقامضضة ئعواهضضا. مت نضضدب خضضبري حئاء املأموريضضة املبينضضة       

قيمضضة احعمضضاا الضض  أجنز  ضضا  /1كنطضضوق احلكضضم، وأوئأ  قريضضر  الضضذا انت ضض  فيضضه إىل:

ئرهضم، واملبلض  الضذا اسضتلمته الطاعنضة مضن       1.515.485الطاعنة للمطعضون ضضد  بقيمضة    

بضضضضضضي التمويضضضضضضي للمشضضضضضضروأ موضضضضضضضوأ النضضضضضضزاأ  املطعضضضضضضون ضضضضضضضد  واوصضضضضضضم املضضضضضضدخي مقا 

ئرهضضم 163.946يف ذمضضة املطعضضون ضضضد  مبلضض     سضضت م الطاعنضضة  /2ئرهضضم 1.351.539

ئرهضم قيمضة الضضريبة     75.774باقي املست م دا من قيمة احعماا الض  أجنز  ضا ومبلض     

وأن املطعضون  /3املست قة دا يف حاا  قضد  ا إيصضاا سضدائها قيمضة الضضريبة املضضافة.       

هضضو املتسضب  يف التضضأخري يف املشضضروأ للتغضيري و كثضضرة التعضدي   يف املشضضروأ وبعضضد    ضضد   

إيداأ التقرير  قدمق الطاعنة كذكرة عدلق كوجب ا طلبا  ا اىل احلكم أوال: إلضزام  

ئرهضضم بضضاقي 412.790منط بضضأن يإئيضضا دضضا مبلضض   املطعضضون ضضضد  واوصضضم املضضدخي متضضضا 

%مضضن  ضضاريم رفضضع الضضدعوى وحتضض       12نيضضة بواقضضع  مسضضت قا  املشضضروأ مضضع ال ائضضدة القانو   

ئرهضم  عضوي    85.000املضدخي بضأن يإئيضا دضا مبلض      السدائ التام. ثانيضا: إلزامضه واوصضم    

عن احضرار ال  حلقق ب ا مما فا  ضا مضن كسض  ومضا حلق ضا مضن خسضارة. ثالثضا: إلضزام          

عضون ضضد    اوصم املدخي بتسليم ا أ ي ك الة حسن التن يذ. و قدم أيضا وكيي املط

كذكرة متضضمنه ائعضاء متقضاب  وطلض  يف ختامضه نضدب خضبري يف الضدعوى لبيضان  ضأخري           

الطاعنة واستدعاء اوبري ملناقشضته امضام احملكمضة كوجض  االقضرار املوقضع مضن الطاعنضة         

خبصو  التأخري، وحضر وكيضي اوصضم املضدخي الثضاني وقضدم مضذكرة وطلض  رفض          

حكمضق حمكمضضة   28/2/2021ثضاني وبتضضاريم  الضدعوى يف مواج ضة اوصضضم املضدخي ال   

أوا ئرجضضة أوال: يف موضضضوأ الضضدعوى اح ضضلية بضضإلزام املطعضضون ضضضد  بضضأن يضضإئا للطاعنضضة    

% مضضضن  ضضضاريم رفضضضع  1ئرهضضضم، وإلزامضضضه بال ائضضضدة التأخرييضضضة عنضضه بواقضضضع   163.946مبلضض   

وحتضض  هضضام السضضدائ كضضا ال جيضضاوز ا ضضي الضضدين مصضضاريف         8/11/2020الضضدعوى يف 

ثانيضضا: يف موضضضوأ الضضدعوى املتقابلضضة بانت ضضاء الضضدعوى.   يضضر   املطعضضون ضضضد     الضضدعوى.

كمضضضضا اسضضضضتأن ته الطاعنضضضضة    125/2021ب ضضضضذا احلكضضضضم فتقضضضضدم باالسضضضضتئناو رقضضضضم     

حكمضضضق احملكمضضضة: بقبضضضوا   14/4/2021. وبتضضضاريم 129/2021باالسضضضتئناو رقضضضم 

ملسضضضتأنف. االسضضضتئنافط ةضضضك  ويف موضضضضوأ االسضضضتئنافط برفضضضض ما و أييضضضد احلكضضضم ا

طعنضضق الطاعنضضة يف هضضذا احلكضضم بطريضضم الطعضضن بضضالنق  املاثضضي ، واوئأ املطعضضون ضضضد     

الثاني مذكرة بالرئ وإذ عضرض هضذا الطعضن علض  هضذ  احملكمضة يف غرفضة مشضورة رأ          

 انه جدير بالنظر ف دئ  له جلسة لنظر .
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يضه فال ضة   وحيث  نع  الطاعنة بالسب  احوا والثاني والثالضث علض  احلكضم املطعضون ف    

القضضضانون واوطضضضأ يف  طبيقضضضه وال سضضضائ يف االسضضضتدالا والقصضضضور يف التسضضضبي  وفال ضضضة   

الثابق من احوراق ويف بيان ذلك  قوا ان احلكم املطعضون فيضه قضد خضالف القضانون حضط       

  يق  دا كبل  الضرائ  حيث ان ا قدمق امام حمكمضة االسضتئناو مضا ي يضد سضدائ      

قد  ا ال وا ري الضريبية وكذلك التقارير الضضريبية املعتمضدة   الضريبة حمي املطالبة بت

من هيئة الضرائ  ومت  أكيد ذلك من قبي اوةة علض  اسضت قاق ا رئ قيمضة الضضرائ      

إال ان احلكضضم املطعضضون فيضضه   يقضضم بب ضضث هضضذ  املسضضتندا  والبضضق في ضضا، كمضضا أخطضضأ   

الضرغم مضن ان ضا قضدمق مضا      احلكم املطعون فيه اذ   يقضي بتسضليم الك الضة دضا علض      

ي يد س   املشروأ من ا و كليف مقاوا اخر ومت فسم العقضد بين مضا ،إال ان احلكضم    

املطعضضون فيضضه ومضضن قبلضضه حكضضم حمكمضضة البدايضضة   يتصضضدى لضضذلك الضضدفاأ اجلضضوهرا       

بالب ضضضث والنظضضضر فيضضضه وإذ خضضضالف احلكضضضم املطعضضضون فيضضضه هضضضذا النظضضضر فيكضضضون معيبضضضا     

 يستوج  نقضه.

النعضضي يف حملضضه ،ذلضضك ان مضضن املقضضرر أنضضه ولضضئن كضضان حملكمضضة املوضضضوأ   وحيضضث ان هضضذا 

احلم يف  قدير أئلة الدعوى واستخ   الواقع من ا إال انه يتعط أن   صح عضن مصضدر   

احئلة ال  كونق عقيد  ا وف واها وان يكون دا مأخذها الصض يح مضن احوراق، ثضم    

الضض  خلصضضق إلي ضضا وذلضضك حتضض  يتضضأ     نضضزا علي ضضا  قضضديرها ويكضضون مإئيضضًا إىل النتيلضضة  

حملكمضضة الضضنق  أن  عمضضي علضض  رقابت ضضا علضض  سضضدائ احلكضضم وأن احسضضباب الضض  أقضضيم      

علي ضا جضضاء  سضائغة دضضا أ ضضل ا الثابضق بضضاحوراق و تضأئى مضضع النتيلضضة الض  خلصضضق إلي ضضا.      

مضضن قضضانون املعضضام   التلاريضضة أن خطضضاب   414كمضضا انضضه مضضن املقضضرر وفقضضا لضضنيف املضضائة   

مان هو  ع د يصدر من البنك الضامن بناء علض  طلض  عميضي لضه )ا مضر( بضدفع مبلض         الض

معط أو قابضي للتعضيط لشضخيف  خضر )املسضت يد( ئون قيضد أو ةضريف مضا   يكضن خطضاب           

الضمان مشروطا إذا طل  منه ذلك خ ا املضدة املعينضة يف خطضاب الضضمان، ويوضضح يف      

م ضضائ  أن اح ضضي أن يصضضدر البنضضك  خطضضاب الضضضمان الغضضرض الضضذا  ضضدر مضضن أجلضضه، كضضا 

خطاب الضمان غري متضمن حية ةرويف، ويف هذ  احلالة يكضون للمسضت يد منضه احلضم     

يف  ضضرو قيمتضضه كلضضرئ طلبضضه ذلضضك مضضن البنضضك املصضضدر لضضه خضض ا مضضدة سضضريانه، أمضضا إذا   

 در خطاب الضمان متضمنا ةروطا أوااللزام بتقضديم  مسضتندا  للبنضك املصضدر، فض       

يد منه  رو قيمته إال بعد  ن يذ  هذ  الشرويف أو  قد ه  لضك املسضتندا    حيم للمست 

إىل البنك املذكور، ويقع ع ء إثبا  أن خطاب الضمان قضد  ضدر متضضمنا ةضروطا أو     
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الزامضضا لتقضضديم مسضضتندا  علضض  عضضا م العميضضي باعتبضضار  يضضدعي خ فضضا لب ضضي وهضضو حضضم        

در لضه كلضرئ طلبضه ذلضك خض ا      املست يد يف  رو قيمة خطاب الضمان من البنك املصض 

مد ه. ملا كان ذلك، وكان احلكم املطعون فيه قد أورئ بان الطاعنضة    ضتمكن مضن    

اسضضتكماا إجضضراءا  التسضضليم االبتضضدائي للمشضضروأ حمضضي الضضدعوى حتضض   كضضن  سضضييي      

ك الة حسن التن يذ وان الضمان يظي ساريا حت  إهام التسليم الن ائي لبعمضاا وقضد   

طلضض  كمضضضا أورئ أيضضضضا بضضان عضضضدم اسضضضت قاق ا  لقيمضضة الضضضضريبة عضضضدم    قضضض  بضضضرف  ال 

 قضضد  ا مضضا ي يضضد سضضدائها دضضذ  الضضضريبة وعليضضه وكراجعضضة احوراق فضضان مضضا انت ضض  اليضضه     

احلكضضضم املطعضضضون فيضضضه قضضضد جضضضاء فال ضضضا للقضضضانون حيضضضث الثابضضضق مضضضن اوراق الضضضدعوى          

ه وسض مة احسضس الض     ومستندا  ا ومن  قرير اوةة الذى اطمأنق اليه لك اية احباثض 

اعتمضضد علي ضضا فيمضضا  و ضضي اليضضه مضضن نتيلضضة ان الطاعنضضة  سضضت م بضضاقي مسضضت قا  ا مبلضض      

ئرهم، كما انت ق اوةة اىل ان مطالبضة الطاعنضة بقيمضة الضضريبة املضضافة       163.946

ئرهضضم، االمضضر الضضذا  1.515.485عضضن قيمضضة االعمضضاا املنلضضزة املن ضضذة  سضضاوا  %5بنسضضبة 

مضضن املطعضضون ضضضد  مبلضض  يسضضاوا عنضضة حتصضضيي ضضضريبة القيمضضة املضضضافة  سضضت م معضضه الطا

ئرهم  ،وبالتضالي  كضون بضاقي مسضت قا      75.774ئرهم( يساوا  1.515.485×  5%)

املقضاوا الطاعنضة يف ذمضضة املطعضون ضضضد  عضن االعمضضاا املن ضذة باملشضضروأ موضضوأ التضضداعي       

ئرهضضضضضم 163.946وا   سضضضضضاوا )والضضضضض   سضضضضضت م الطاعنضضضضضة  ضضضضضرف ا مضضضضضن البنضضضضضك املمضضضضض 

ئرهم وذلك حس  مضا انت ضق اليضه  صض ية احلسضاب      239.720 ئرهم( يساوا75.774+

وقد قدمق الطاعنة ما ي يد سضدائها دضذ  الضضريبة. كمضا انت ضق اوضةة اىل اسضت قاق        

الطاعنضضة اسضض ئائ ك الضضة حسضضن التن يضضذ احملتلضضزة لضضدى البنضضك وذلضضك حسضض  انجضضراءا  

وانضه مت  عضيط مقضاوا جديضد علض  املشضروأ. وقضد         والنظام املعموا به لضدى البنضك، خا ضة   

 خ  احلكم املطعون فيه من القضاء.

وحيث  نع  الطاعنة يف باق  أسباب الطعن جمتمعه عل  احلكم املطعون فيضه  اوطضأ   

يف  طبيضضم القضضانون وال سضضائ يف االسضضتدالا والقصضضور يف التسضضبي  وفال ضضة الثابضضق مضضن      

احلكضم املطعضون فيضه قضد خضالف القضانون حضط رفض          املستندا  وف  بيان ذلك  قوا ان 

القضاء بالتعوي  عل  الرغم من ثبو  اخ ا املطعون ضد  وما انت ضق اليضه اوضةة مضن     

ان املطعون ضد  هضو مضن  سضب  يف االضضرار الض  املضق بالطاعنضة .كمضا اخطضأ احلكضم           

سب ا ، حيضث ان  لعدم  نا %1املطعون فيه حينما قضي بال ائدة القانونية وال  قدرها ب

ال ائدة ال  يقضي ب ا للدائن ال  عدو ان  كون  عويضا له عن الضضرر الضذى حلقضه مضن     
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جضضراء مطضضي املضضدين ويضضتعط  عويضضضه عضضن نسضضبة معينضضة مقابضضي خطضضأ التضضأخري .وإذ خضضالف        

 احلكم املطعون فيه هذا النظر فيكون معيبا يستوج  نقضه.

ن املقضرر ان اسضتخ   اوطضأ املوجض      وحيث ان هضذا النعضي يف غضري حملضه، ذلضك انضه مض       

للمسئولية ونسبته اىل من  در عنه وما جنم عن ذلك من ضرر مضن مسضائي الواقضع الض      

 ستقي ب ا حمكمة املوضوأ مت  عرضق لعنا ر الضرر وأبانضق أحقيضة مضدع  الضضرر     

يف التعضوي  .ومضضن املقضضرر أيضضضا انضضه إذا   يعضط سضضعر لل ائضضدة يف العقضضد فت سضض  حسضض    

سضنويا وحتض  هضام السضدائ      %12عر السائد يف السوق وقق التعامي عل  ان ال يتلاوزالس

وإذا أخ م الدائن يف اثبا  السعر السائد يف السوق وقق التعامي يقدرها القاضي وفقضا  

لل الضضة االقتصضضائية السضضائدة وقضضق اسضضت قاق الضضدين.ملا كضضان ذلضضك ،وكضضان الثابضضق مضضن      

عل  خطضاب االستشضارا علض  وقضف االعمضاا و صض ية         قرير اوةة اىل موافقة الطاعنة

احلساب وموافقت ضا علض  ان ضاء العقضد ممضا ينت ضي معضه الضضرر الضذى يسضتوج  التعضوي             

وبالتالي يكون قضاء حمكمة اوا  ئرجة بضرف  التعضوي  كضا دضا مضن سضلطة يف ذلضك        

العقضد ومت    ي ا وموافقا للقانون وأيضا نسضبة ال ائضدة التأخرييضة غضري مت ضم علي ضا يف       

احتسضضضاب ا حسضضض  السضضضعر السضضضائد يف السضضضوق وسضضضلطة القاضضضضي التقديريضضضة وفقضضضا لل الضضضة 

 االقتصائية السائدة وقق است قاق الدين.مما يكون النعي غري قائم عل  اساس.

وحيث ان املوضوأ جاهز لل صي فيه موضوعا، حيث ان الثابق من احوراق واملسضتندا   

 %5اىل ان مطالبة الطاعنة بقيمة الضريبة املضافة بنسضبة  املقدمة وما انت ق اليه اوةة 

ئرهضم، االمضر الضذا  سضت م معضه       1.515.485عن قيمة االعماا املنلزة املن ذة  ساوا 

ئرهضضم، وبالتضضالي  كضضون بضضاقي    75.774ئرهضضم( يسضضاوا   1.515.485×  %5 يسضضاوا )

باملشضروأ موضضوأ    مست قا  املقاوا الطاعنة يف ذمة املطعون ضد  عضن االعمضاا املن ضذة   

ئرهضضم  163.946التضضداعي والضض   سضضت م الطاعنضضة  ضضرف ا مضضن البنضضك املمضضوا   سضضاوا ) 

ئرهضضضم وذلضضضك حسضضض  مضضضا انت ضضضق اليضضضه  صضضض ية      239.720ئرهضضضم ( يسضضضاوا   75.774+

احلساب وقد قدمق الطاعنضة مضا ي يضد سضدائها دضذ  الضضريبة. كمضا انت ضق اوضةة اىل          

ن التن يضذ احملتلضزة لضدى البنضك. ممضا يضتعط معضه        است قاق الطاعنة اس ئائ ك الة حس

ئرهم واس ئائ ك الضة   239.720إلزام املطعون ضد  احوا بسدائ هذ  املبال  وقدرها 

 حسن التن يذ.
 

********** 
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 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ ئ. حسط بن سليمه 

  لح الزع".وعضوية املستشارين: حممد حسن، م

(88) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  694)الطعن رقم 

 ( حكم "  سبيبه .  سبي  معي  ". ئفاأ " انخ ا حبم الدفاأ. ما يوفر  ". بط ن. 1

اغ ضضاا احلكضضم حبضضث ئفضضاأ جضضوهرا أبضضدا  اوصضضم ومضضإثر يف النتيلضضة الضض  انت ضضق    - 

 إلي ا احملكمة ير   بط نه.  

  

 معي  ". ئفاأ " انخ ا حبم الدفاأ. ما يوفر  ". بط ن. ( حكم "  سبيبه "  سبي 2

احلكضضم. وجضضوب أن يكضضون فيضضه بذا ضضه مضضا يطمضضئن املطلضضع عليضضه أن احملكمضضة قضضد            -

 أحاطق بوقائع الدعوى وظروف ا وباملستندا  ال  قدمق في ا عن بصر وبصري . مثاا. 

  

م حبضث ئفضاأ أبضدا     املقرر وعل  ما جرى به قضاء هذ  احملكمة أن إغ اا احلكض  -1

اوصم ي    عليه بط نه إذا كان هذا الدفاأ جوهريا ومإثرا يف النتيلة ال  انت ضق  

 إلي ا احملكمة حن ذلك يعد قصورا يف أسباب احلكم الواقعية.

املقرر أن احلكم جي  أن يكون فيه بذا ضه مضا يطمضئن املطلضع عليضه أن احملكمضة        -2

وباملسضضضتندا  الضضض  قضضضدمق في ضضضا وئاللت ضضضا وأن   قضضضد أحاطضضضق بوقضضضائع الضضضدعوى وظروف ضضضا 

إحاطت ا كانق عن بصر وبصرية. ملا كان ذلك، وكان الثابضق أن الطضاعن قضد هسضك     

بةاءة ذمته عل  أساس أن البنضك هضو الضذا يضدير العقضار املرهضون ويسضتلم ايرائا ضه وعلض           

بضضط البنضضك  قضضديم كشضضف احلسضضاب للوقضضوو علضض  املبضضال  املسضضتلمة و صضض ية احلسضضاب         

الطضضضرفط، أمضضضا و  ي عضضضي و ضضضدر احلكضضضم علضضض  أسضضضاس املسضضضتندا  املقدمضضضة مضضضن قبلضضضه  

واملتعلقة بالتس ي   فانه قد خالف القانون ويكون من املتعط القضاء بنق  احلكضم  

 املطعون فيه.
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 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

ض  ت صضي يف  وحيث إن الوقائع ضضضض عل  ما يبط من احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق ضض     

 ارا جزئي أبو ظ" ضد املطعضون ضضد     1583/2020أن الطاعن أقام الدعوى رقم 

ئرهضضم  6500000بطلضض  احلكضضم بضضةاءة ذمتضضه مضضن قيمضضة التسضض ي   البنكيضضة البالغضضة   

وبالزام املدع  عليه بتقديم ة ائة بضراءة ذمضة، نضدبق احملكمضة خضبريا لت قيضم الضدعوى        

دم وكيضي املضدع  عليضه مضذكرة وأقضام كوجب ضا ئعضوى        وأجنز أعماله وأوئأ  قريضر ، قض  

ئرهضم قيمضة    69/6982939الزام املدع  عليه  قاب  بأن يسضدئ لضه مبلض     متقابلة بطل 

سنويا من  اريم قيد االئعاء املتقابضي اىل   %12التس ي   غري املسدئة مع ال ائدة بواقع 

عوى اح ضضضضلية حكمضضضضق احملكمضضضضة يف الضضضضد 2020 /23/3هضضضضام السضضضضدائ، وبتاريضضضضضضم 

برفضضض ا ويف الضضدعوى ملتقابلضضة بعضضدم قبودضضا لرفع ضضا قبضضي احوان وبضضالزام املضضدعي  قضضاب          

باملصضضروفا  ومقابضضي أ عضضاب احملامضضاة . طعضضن الطضضاعن يف احلكضضم املضضذكور باالسضضتئناو  

 ضضضضارا أبضضضضوظ"، كمضضضضا طعضضضضن املطعضضضضون ضضضضضد  يف ذا  احلكضضضضم     668/2021رقضضضضم

قضضضضضضق  10/5/2021وظ"، وبتضضضضضاريم  ضضضضضارا أبضضضضض 727/2021باالسضضضضضتئناو رقضضضضضم 

احملكمة بقبوا االستئنافط ةك  ويف املوضضوأ برفضض ما و أييضد احلكضم املسضتأنف      

وحتميضضي كضضي مسضضتأنف كصضضاريف اسضضتئنافه. طعضضن الطضضاعن يف هضضذا القضضضاء بطريضضم          

الضنق  بضالطعن املاثضضي، وعضرض الطعضن علضض  هضذ  احملكمضة يف غرفضضة مشضورة ورأ  أنضضه        

 جلسة لنظر .  جدير بالنظر وحدئ  

وحيث ينع  الطاعن عل  احلكم املطعون فيضه بسضب" طعنضه فال ضة القضانون والقصضور       

يف التسضضبي  وانخضض ا حبضضم الضضدفاأ، ذلضضك أنضضه سضضاير حكضضم أوا ئرجضضة عنضضدما قضضض          

بضضرف  الضضدعوى اح ضضلية ئون حتقيضضم ئفضضاأ املسضضتأنف واع اضضضا ه علضض   قريضضر اوضضةة       

ب قضد اكضد أن البنضك   يقضدم كشضف احلسضاب عضن        واكت   بضالقوا أن اوضبري املنتضد   

إيرائا  البناية حنه ال ايف الطاعن فقك وا ا كافة الورثة وهو ما يعد فال ة لضنيف  

مضضن قضضانون االثبضضا  الضض  نصضضق علضض  أنضضه )) جيضضوز للخصضضم أن يطالضض  خصضضمه     18املضضائة 

( اذا كضان احملضرر    بتقديم أا حمررا  أو أوراق منتلة  كون حتق يد   : أ( .............ب

مشضض كا بينضضه وبضضط خصضضمه ويعتضضة احملضضرر مشضض كا علضض  احخضضيف اذا كضضان ملصضضل ة      

اوصمط أو كان مثبتا اللتزاما  ما وحقوق ما املتبائلضة .((، وبتطبيضم نضيف املضائة علض       

وقضضائع الضضدعوى يتضضضح أن كشضضف احلسضضاب الضضذا امتنضضع البنضضك مضضن  قد ضضه هضضو مسضضتند    

عون ضد  حت  لو كان يتعلم بباقي الورثة كون الطضاعن هضو   مش   بط الطاعن واملط
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من ضمن الورثة واملستند يثبق التزاما  متبائلضة، احمضر الضذا يإكضد أن حمكمضة أوا      

ئرجة ومن بعدها حمكمة االستئناو   حيققا هذا الدفاأ اجلضوهرا كضا يضتعط نقض      

ف  الدعوى اح ضلية  احلكم املطعون فيه وإلغاء احلكم املستأنف فيما قض  به من ر

والقضاء جمدئا وقبي ال صي يف املوضوأ بإعائة امل مة لذا  اوبري املنتضدب لبيضان وجضه    

 الرأا يف الدعوى عل  ضوء الكشف الذا عل  البنك  قد ه.  

وحيضضث إن هضضذا النعضضي يف حملضضه، ذلضضك أنضضه مضضن املقضضرر وعلضض  مضضا جضضرى بضضه قضضضاء هضضذ             

ا  اوصم ي    عليه بط نه إذا كان هضذا  احملكمة أن إغ اا احلكم حبث ئفاأ أبد

الدفاأ جوهريا ومإثرا يف النتيلضة الض  انت ضق إلي ضا احملكمضة حن ذلضك يعضد قصضورا يف         

أسضضباب احلكضضم الواقعيضضة، وأن احلكضضم جيضض  أن يكضضون فيضضه بذا ضضه مضضا يطمضضئن املطلضضع    

في ضا  عليه أن احملكمة قد أحاطضق بوقضائع الضدعوى وظروف ضا وباملسضتندا  الض  قضدمق        

وئاللت ضضا وأن إحاطت ضضا كانضضق عضضن بصضضر وبصضضرية. ملضضا كضضان ذلضضك، وكضضان الثابضضق أن           

الطضضاعن قضضد هسضضك بضضةاءة ذمتضضه علضض  أسضضاس أن البنضضك هضضو الضضذا يضضدير العقضضار املرهضضون     

ويسضضتلم ايرائا ضضه وعلضض  البنضضك  قضضديم كشضضف احلسضضاب للوقضضوو علضض  املبضضال  املسضضتلمة         

عضي و ضدر احلكضم علض  أسضاس املسضتندا        و ص ية احلساب بط الطضرفط، أمضا و  ي   

املقدمضضة مضضن قبلضضه واملتعلقضضة بالتسضض ي   فانضضه قضضد خضضالف القضضانون ويكضضون مضضن املضضتعط          

 القضاء بنق  احلكم املطعون فيه.  

وحيث أن املوضوأ جاهز لل صي، وكان الثابق أن الطضاعن قضد هسضك بضضرورة  قضديم      

لذا هو يف حيازة البنك الذا يتسضلم  كشف احلساب املتعلم بإيرائا  العقار املرهون وا

ايرائا ضضه لسضضدائ قيمضضة التسضض ي   املصضضرفية، والطضضاعن حمضضم يف ذلضضك باعتبضضار أنضضه ال          

 كن  ص ية احلساب اال كعرفة إيرائا  العقار من خ ا الكشف الذا يضتعط علض    

ط البنك  قد ه للخبري لتتم  ص ية احلساب عل  أساسه وهو ماخلق منه احوراق واملضتع 

 إعائة احوراق للخبري لتص ية احلساب بعد است م كشف احلساب من البنك.  

 

********** 
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 ق . أ( 15س  2021لسنة  170)الطعن رقم 

  . فصي  عس ي. عمي. (  عوي1

است قاق العامي  عويضًا مت  كان عقد العمي غري حمدئ املدة وقام  اح  العمضي   -

بان ائضضه  عسضض يًا. يقضضدر كبلضض  ال جيضضاوز أجضضر  عضضن مضضدة ث ثضضة أةضض ر ك ضضد اقصضض  وعلضض   

أساس أخر أجر كان يست قه جواز النزوا عن هذا احلضد ئون  ضاوز . ممضا  سضتقي بضه      

 ون معق . مثاا.  حمكمة املوضوأ ئ

  

 ( أجر.  عوي . عمي. فصي  عس ي. مكافهة ن اية اودمة. إجازة. بدا. بدا احجازة.2

االجضضر احساسضضي الضضذا علضض  أساسضضه حتسضض  مكافضضأة ن ايضضة اودمضضة وبضضدا انجضضازة    -

 السنوية .مقصوئ   .  

 الزيضضائة يف االجضضر. متضض   ل ضضم بضضاحجر احساسضضي ومتضض   عتضضة مضضن أحضضد عنا ضضراالجر   -

 الشامي. مثاا.  

  

( إثبضضا  " اوضضةة ". خضضةة. حكضضم "  سضضبيبه.  سضضبي  معيضض  ". حمكمضضة املوضضضوأ "        3

 سلطت ا. 

التضضزام احملكمضضة بضضأن  ضضبط يف حكم ضضا احسضضباب الضض  أئ  إىل عضضدم االخضضذ بضضرأا       -

 اوبري إذا قضق خ فا لرأيه. أساس ذلك. مثاا.  

  

( مضضن قضضانون   123ائ نضضيف املضضائة )  أن م ضض –يف قضضضاء هضضذ  احملكمضضة    –املسضضتقر  -1

 نظيم ع قا  العمي يدا عل  أنضه إذ كضان عقضد العمضي غضري حمضدئ املضدة وقضام  ضاح           

العمي بإن ائه  عس يا فضإن التعضوي  الضذا يسضت قه العامضي عضن الضضرر الضذا حلقضه مضن           

جراء هذا انن ضاء يقضدر كبلض  ال جيضاوز أجضر  عضن مضدة ث ثضة أةض ر ُي سض  علض  أسضاس             

أجضر كضان يسضت قه وذلضك ك ضد أقصض  ملضا  كضن أن حتكضم بضه احملكمضة مضن              خر 
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 عوي  وبالتالي جيوز دا النضزوا كبلض  التعضوي  عضن هضذا احلضد وعضدم التقيضد بضه وهضي           

 ستقي ئون معقض  بتقضدير  باعتبضار  مضن مسضائي الواقضع. ملضا كضان ذلضك وكضان احلكضم            

ي بضضأجر ةضض رين ورأ   املطعضضون فيضضه قضضد قضضض  للطضضاعن بتعضضوي  عضضن ال صضضي التعسضض         

احملكمضضة يف هضضذا املبلضض  مضضا يك ضضي لتعضضوي  الطضضاعن عمضضا حلقضضه مضضن ضضضرر لقضضاء فصضضله 

 عسضض يا مضضن العمضضي وبضضرر  قضضضاءها  ةيضضرا سضضليما معتمضضدة يف  قضضديرها للتعضضوي  علضض       

ظضضروو وم بسضضا  ال صضضي مضضن العمضضي ووضضضعية الطضضاعن االجتماعيضضة ومضضدة خدمتضضه لضضدى  

الشركة االقتصائية ووضعيت ا املالية وجعلضق مضن    املطعون ضدها كما أخذ  بظروو

كي  لك العنا ضر سضندا يف  قضديرها للتعضوي  املقضضي بضه، ملضا كضان ذلضك وكضان مضن            

املقضضرر أن  قضضدير التعضضوي  عضضن ال صضضي التعسضض ي هضضو مضضن سضضلطة حمكمضضة املوضضضوأ وال     

إىل جضدا  معق  علي ا فيه مت  برر ه  ةيرا سليما ومن ثم فإن النعي ب ذا السضب  ين ضي   

 .موضوعي مرفوض فيما  ستقي حمكمة املوضوأ بتقدير 

مضن قضانون  نظضيم     1مضن أن الضنيف يف املضائة     –يف قضضاء هضذ  احملكمضة     –املستقر  -2

ع قا  العمي علض  أنضه "يف  طبيضم أحكضام هضذا القضانون يقصضد بالكلمضا  والعبضارا           

احجضضر: هضضو .……ري ذلضضكاال يضضة املعضضاني املبينضضة قضضرين كضضي من ضضا مضضا   يقضض  السضضياق بغضض 

كي ما يعط  للعامي لقاء عمله كوج  عقد العمي سواء كان نقدًا أو عينضًا ممضا يضدفع    

سنويًا أو ة ريًا أو أسبوعيًا أو يوميًا أو عل  أساس الساعة أو القطعة أو  بعضًا لإلنتضاج أو   

بصضضورة عمضضوال ، ويشضضمي االجضضر عضض وة غضض ء املعيشضضة كمضضا يشضضمي االجضضر كضضي من ضضة     

للعامي جضزاء أمانتضه أو ك ايتضه اذا كانضق هضذ  املبضال  مقضررة يف عقضوئ العمضي أو            عط 

يف نظام العمي الداخلي للمنشأة، أو جرى العرو أو التعامي كن  ضا حتض  أ ضبح عمضاا     

املنشأة يعتةون ا جزءا من االجر ال  ةعا. احجر احساسضي: هضو احجضر الضذا يضنيف عليضه       

بط الطرفط وال  دخي ضمن هضذا احجضر البضدال  أيضا كضان      عقد العمي يف أثناء سريانه 

نوع ا ..... " يدا عل  أن احجر احساسي هو ذلك املقابي احساسي الذا يست قه العامضي  

لقاء قيامه بالعمي أو إعدائ ن سه له و ثضي القضدر احئنض  الضذا يضتم الوفضاء لضه بضه والضذا          

ه أو انقا ضضه، سضضواء كضضان اال  ضضاق    يضضنيف عليضضه عقضضد العمضضي أو أا ا  ضضاق الحضضم بزيائ ضض      

 ضضرحيًا أو ضضضمنيًا علضض  أن  لضضك الزيضضائة أو ذا  النقصضضان قضضد حلضضم بضضاحجر احساسضضي،      

واليدخي يف م  وم احجر احساسي الع وا  والبدال  واملنح ال   عط  للعامضي واملشضار   

شضأة  أو  إلي ا بالنيف سواءا كان مصضدرها اال  ضاق "العقضد" أو نظضام العمضي الضداخلي للمن      

كان قد جرى من  ا له حت  أ بح يعتةها جزءًا من احجر ولكن ا  شكي مع احجضر  

احساسي عنا ر احجر الشضامي أو انمجضالي ، وبالتضالي فضإذا ثبضق حصضوا اال  ضاق بضط         
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 اح  العمي والعامي عل  زيائة احجر وأن الزيائة  ل م احجر احساسضي أو  ل ضم أحضد    

ى مضا قامضق بينضة علض  ثبضو  حصضوله، أمضا إذ ا  ضم الطرفضان          عنا ر احجضر الشضامي سضر   

عل  زيائة احجر وورئ النيف عل  الزيائة مطلقًا ئون حتديد ما إذا كانق الزيائة املت ضم  

علي ا  ل م احجر احساسي أو أن ا متعلقة ببدا أو ع وة فسر  احملكمضة الضنيف حبثضًا    

فضضإن عضضز ذلضضك اعتضضة  الزيضضائة    عضضن نيت مضضا يف ضضضوء مضضا عسضض  أن يتضضوفر دضضا مضضن قضضرائن    

 نصرو إىل احجر احساسي عمضً  باملبضائض العامضة يف قواعضد الت سضري مضن   سضري  نضيف         

عقد العمضي علض  الن ضو اح ضلح للعامضي، ويف حالضة عضدم ثبضو  اال  ضاق ض بعضد املسضاومة ض                

عل  زيائة احجر ولكن ثبق من نظضام محايضة احجضور أو كشضف احلسضاب البنكضي أنضه        

العمضضي علضض  حنضضو ثابضضق ومطضضرئ ل ضض ة مضضن الضضزمن علضض   سضضليم العامضضي مضضا يزيضضد عضضن   جضضرى 

احجضضر املت ضضم عليضضه ض ئون و ضضف للزيضضائة ض اعتضضة  هضضذ  الزيضضائة مضضن قبيضضي املضضنح " بضضدال        

وع وا  أخضرى" الض   عطض  للعامضي جضزاء أمانتضه أو ك ايتضه وجضرى العضرو أو التعامضي           

ن احجضر ال  ةعضًا ومضن ثضم  ل ضم بعنا ضر احجضر        كن  ا لضه حتض  أ ضبح يعتةهضا جضزءًا مض      

انمجضضضالي "الشضضضامي" ئون احساسضضضي وال  ضضضدخي بالتضضضالي يف حسضضضاب بضضضدا انجضضضازة عمضضضً   

مضضن قضضانون  نظضضيم ع قضضا  العمضضي كمضضا ال  ضضدخي  لضضك الزيضضائة يف         79،  78باملضضائ ط 

 134ئة حساب مكافضأة ن ايضة اودمضة بو ض  ا مضن البضدال  احخضرى "مضنح" عمضً  باملضا          

من ذا  القضانون ، ملضا كضان ذلضك وكضان الثابضق يف احوراق وثبضق بتقريضر اوضبري أنضه مت           

و  يضتم اال  ضاق بضط     (1500كبلض  )  27/7/2019زيائة أجرانمجالي للطاعن بتاريم 

 اح  العمي والعامي عل  زيائة احجر احساسي وبالتالي اعتة  هذ  الزيائة من قبيضي  

والبضدال  احخضضرى" الض   عطض  للعامضي جضضزاء أمانتضه أو ك ايتضه وجضضرى       املضنح " العض وا    

العضضرو أو التعامضضي كن  ضضا لضضه حتضض  أ ضضبح يعتةهضضا جضضزءًا مضضن احجضضر ال  ةعضضًا و ضضدخي         

بالتالي يف عنا ر أجر  انمجضالي " الشضامي" ئون احساسضي ومضن ثضم ال  عتضة يف حسضاب        

احساسي ف س  ملن انت ق خدمته، بدا انجازة الذا جيرا حسابه عل  أساس احجر 

كمضضا ال  ضضدخي  لضضك الزيضضائة يف حسضضاب مكافضضأة ن ايضضة اودمضضة بو ضض  ا مضضن البضضدال        

  -العضض وا  احخضضرى " مضضنح"   وإذ التضضزم احلكضضم املطعضضون فيضضه هضضذا النظضضر فضضإن  عييبضضه  

يكضون علض  خض و املسضتقر يف       -كا ورئ بالسببط الثاني والرابع من أسباب الطعن  

 .ء هذ  احملكمةقضا

املقضضرر وجضضوب أن يتضضضمن احلكضضم مضضا يطمضضئن املطلضضع عليضضه أن احملكمضضة أحاطضضق     -3

بوقائع الدعوى عضن بصضر وبصضرية وأقامضق قضضاءها وفقضا للمسضتندا  واحئلضة املطروحضة          

في ا وأن ا حمصق كي ئفاأ جوهرا للخصوم فإذا ما أغ لق الضرئ علي ضا كضا يقسضط ا     
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تخلصضضت ا مضضن مصضضدر وهمضضي ال وجضضوئ لضضه، أو موجضضوئ     وأقامضضق قضضضاءها علضض  واقعضضة اس  

ولكنه مناق  ملا أثبتته، أو غري منضاق  ولكنضه مضن املسضت يي عقض  اسضتخ    لضك        

الواقعضضة منضضه فضضإن احلكضضم يكضضون قضضد ةضضابه ال سضضائ يف االسضضتدالا واسضضتوج  نقضضضه،      

 من قانون انثبا  يدا علض  أن احملكمضة إذا مضا قضضق     90/2كما أن م ائ نيف املائة 

خ فا لضرأا اوضبري ف ضي ملزمضة بضأن  ضبط يف حكم ضا احسضباب الض  أئ  ب ضا إىل عضدم            

احخذ برأا اوبري . ملا كان ذلك، وكان الطاعن قضد طالض  ببضدا عضن سضاعا  العمضي       

انضافية ال  أئاها للمطعون ضدها و  يتلضم أجضرا عن ضا وأئىل  أييضدا لطلبضه باملسضتند       

والضضذا ألزمضضق كوجبضضه  16/9/2016رار انئارا املضضإرخ الصضضائر عن ضضا واملتمثضضي يف القضض 

العاملط لدي ا بالعمي يوميا من الساعة السائسة  باحا وحت  الثانية عشضر ظ ضرا ومضن    

سضضاعا  بالزيضضائة عضضن   10الواحضضد ظ ضضرا حتضض  اوامسضضة مسضضاء كضضا م ضضائ  العمضضي يوميضضا    

يف طلبضه وقضدر البضدا    ساعا  العمي القانونية بسضاعتط وقضد أيضد اوضبري أحقيضة الطضاعن       

( ئرهضضم، ملضضا كضضان ذلضضك    85387عضضن سضضاعا  العمضضي انضضضافية املسضضت قة لضضه كبلضض   )     

وكان احلكم املطعضون فيضه قضد قضض  بضرف  الطلض  بقالضة علضز الطضاعن علض  إثبضا             

 كلي ه بالعمي ساعا  إضافية مغ   ما أئىل به الطاعن من مستند قاطع الداللة عل  

دها بضضذلك و    طضضن احخضضرية للمسضضتند املضضدىل بضضه مضضن     كلي ضضه مضضن طضضرو املطعضضون ضضض  

الطضضاعن و   ضضدأ عضضدم  ضضدور  عن ضضا كمضضا   يضضبط احلكضضم سضضب  عضضدم أخضضذ  بضضرأا        

اوبري والذا انت   إىل أحقية الطاعن فيمضا يطالض  بضه مضن بضدا وقضدر  قيمتضه مضن واقضع          

كضان طلض  البضدا    املستندا  ال  اطلع علي ا اوبري وأبان ا يف  قرير  ، ملا كان ذلك و

عن الساعا  انضافية مإيدا  أييدا   ي ا ومعززا بتقرير اوضةة املنتدبضة يف الضدعوى    

ومن ثم فإنه كان يتعط القضاء به وإذ خالف احلكم املطعضون فيضه هضذا النظضر وقضض       

برف  الطلض  فإنضه يكضون قضد خضالف الثابضق بضاحوراق كضا يضتعط نقضضه جزئيضا يف هضذا             

 اوصو .

 ضضضضضضضضضضضضضضةاحملكمضض

 ت صضي يف   –عل  ما يبط من احلكم املطعون فيضه وسضائر احوراق    –وحيث إن الوقائع 

عمضضالي جزئضضي أبضضو ظضض" علضض    2216/2020أن املضضدعي )الطضضاعن ( أقضضام الضضدعوى رقضضم  

املضضدع  علي ضضا )املطعضضون ضضضدها( طلضض  يف ختام ضضا إلزام ضضا بضضأئاء مسضضت قا ه العماليضضة          

 8واسضضضتقطاأ ةضضض ر  2020/ 9 – 6 – 5 -4تضضضأخرة عضضضن أةضضض ر املتمثلضضضة يف أجضضضور  امل

( ئرهضضم، ومكافضضأة 65120بإمجضضالي مبلضض  ) 10/2020يضضوم مضضن ةضض ر   19و 5وةضض ر 

( ئرهضم، و عضوي    43900( ئرهم، وبدا إجازة كبلض  ) 217800ن اية اودمة كبل  )
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 ( ئرهم، وبدا عن سضاعا  العمضي انضضافية كبلض     39600عن ال صي التعس ي كبل  )

( ئرهضضم، وبضضدا سضضكن   25459( ئرهضضم، ورسضضوم ئراسضضية لضضبوالئ كبلضض  )    146215)

%  12( ئرهم ة ريا وفم ما هو مقرر بعقد العمي، وفائضدة قانونيضة بواقضع    3000كبل  )

من املبل  املقضي بضه مضن  ضاريم املطالبضة القضضائية وحتض  السضدائ التضام و.ضوا احلكضم           

لضك قضاا إنضه مت ندبضه للعمضي لضدى املطعضون ضضدها         بالن اذ املعلي ب  ك الة، ويف بيضان ذ 

( ئرهضضضم 4350بضضضأجر أساسضضضي قضضضدر  )  2002 /23/8بوظي ضضضة مشضضضرو عمضضضاا بتضضضاريم  

 19/10/2020( ئرهضضم وظضضي علضض  رأس عملضضه حتضض   ضضاريم      13200وامجضضالي مبلضض  ) 

حيث قامق املطعون ضدها ب صله من العمي ئون سب  مشضروأ وئون سضدائ مسضت قا ه    

 14/12/2020امة الدعوى علي ا وفم ما سلف من طلبضا ، بتضاريم   مما حدا به إىل إق

( ئرهضضم عضضن  65120حكمضضق احملكمضضة بضضإلزام املطعضضون ضضضدها بضضأن  ضضإئا للطضضاعن )     

( ئرهم عضن بضدا مكافضأة ن ايضة     7212أجور  املتأخرة وعن االستقطاعا  من احجر و) 

قضضضي بضضه  ( ئرهضضم عضضن بضضدا انجضضازة حبيضضث يكضضون إمجضضالي املبلضض  امل     8700اودمضضة و)

( ئرهضم ألزمضق املطعضون ضضدها بأئائضه للطضاعن وألزمت ضا أئاء  ضذكرة سضض ر         145945)

عضضضوئة ملوطنضضضه ورفضضضضق طلضضض  التعضضضوي  عضضضن ال صضضضي التعسضضض ي وبضضضدا سضضضاعا  العمضضضي     

انضضضافية والرسضضوم الدراسضضية وبضضدا السضضكن كمضضا رفضضضق طلضض  ال ائضضدة التأخرييضضة،       

عمضالي أبضو    2020/  3735رقضم  استأنف احملكوم له وحد  هذا احلكم باالسضتئناو  

بعضضد أن نضضدبق خضضبريا باةضضر امل مضضة املوكلضضة   - 24/3/2021ظضض" واحملكمضضة بتضضاريم 

قضق بتعديي احلكم املستأنف فيما قض  به من رفض  التعضوي     –إليه وأوئأ  قرير  

( ئرهضم و عديلضه   26400عن ال صي التعس ي والقضاء جمدئا به بأجر ة رين وكبلض  ) 

حبيضث يصضضبح   %3ال ائضدة التأخرييضة والقضضاء جمضدئا ب ضا بواقضع        أيضضا خبصضو  رفض    

( ألزمضضضق املسضضضتأنف ضضضضدها بأئائضضضه للمسضضضتأنف وبتأييضضضد   172345املبلضضض  املقضضضضي بضضضه ) 

احلكم فيما عدا ذلك،  طعضن الطضاعن يف هضذا احلكضم بطريضم الضنق  بضالطعن املاثضي         

وحضدئ  جلسضة    وعرض الطعن عل  هذ  احملكمة بغرفة مشورة فرأ  أنه جدير بالنظر

 لنظر .  

وحيث أقيم الطعن عل  أربعة أسباب ينعض  الطضاعن بالسضب  الثالضث من ضا علض  احلكضم        

املطعضضون فيضضه اوطضضأ يف  طبيضضم القضضانون وال سضضائ يف انسضضتدالا وذلضضك عنضضدما قضضض  لضضه    

بتعوي  عن ال صي التعس ي بضأجر ةض رين فقضك و  يقض  بتعضوي  بث ثضة أةض ر و         

ر ما بذله الطاعن مضن ج ضد يف خدمضة املطعضون ضضدها ومضا قدمضه        يأخذ احلكم باالعتبا
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ومما سضي قيه مضن  ضعوبا  نجيضائ      2002دا من أعماا منذ بداية عمله لدي ا يف عام 

عمي جديد يف ظي الظروو االقتصائية الصعبة  املنلرة عن جائ ضة كورونضا ممضا جعضي     

نسضبة احضضرار احلا ضلة لضه،     التعوي  املقضي له به ال يستلي  ملتطلبا ه وال يتماةض  و 

كا يعي  احلكم املطعون فيه ويستوج  نقضه . وحيث إن هذا النعضي مضرئوئ ، ملضا هضو     

( من قانون  نظيم ع قضا   123أن م ائ نيف املائة ) –يف قضاء هذ  احملكمة  –مقرر 

العمي يضدا علض  أنضه إذ كضان عقضد العمضي غضري حمضدئ املضدة وقضام  ضاح  العمضي بإن ائضه              

فإن التعوي  الذا يست قه العامي عن الضرر الذا حلقه من جراء هذا انن اء  عس يا 

يقضضدر كبلضض  ال جيضضاوز أجضضر  عضضن مضضدة ث ثضضة أةضض ر ُي سضض  علضض  أسضضاس  خضضر أجضضر كضضان    

يست قه وذلك ك د أقصض  ملضا  كضن أن حتكضم بضه احملكمضة مضن  عضوي  وبالتضالي          

تقيضد بضه وهضي  سضتقي ئون معقض       جيوز دا النزوا كبل  التعوي  عن هذا احلد وعدم ال

بتقدير  باعتبار  من مسائي الواقع. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد قضض   

للطاعن بتعضوي  عضن ال صضي التعسض ي بضأجر ةض رين ورأ  احملكمضة يف هضذا املبلض  مضا           

يك ضضي لتعضضوي  الطضضاعن عمضضا حلقضضه مضضن ضضضرر لقضضاء فصضضله  عسضض يا مضضن العمضضي وبضضرر      

سليما معتمدة يف  قديرها للتعوي  عل  ظروو وم بسضا  ال صضي مضن    قضاءها  ةيرا 

العمضضي ووضضضعية الطضضاعن االجتماعيضضة ومضضدة خدمتضضه لضضدى املطعضضون ضضضدها كمضضا أخضضذ      

بظروو الشركة االقتصائية ووضعيت ا املالية وجعلق مضن كضي  لضك العنا ضر سضندا يف      

 قضدير التعضوي  عضن      قديرها للتعوي  املقضي به، ملا كان ذلضك وكضان مضن املقضرر أن    

ال صي التعس ي هو من سلطة حمكمة املوضوأ وال معق  علي ا فيه متض  برر ضه  ةيضرا    

سليما ومن ثم فإن النعي ب ضذا السضب  ين ضي إىل جضدا موضضوعي مرفضوض فيمضا  سضتقي         

   حمكمة املوضوأ بتقدير .

يف  وحيضضث ينعضض  الطضضاعن بالسضضببط الثضضاني والرابضضع علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه اوطضضا       

 طبيضضم القضضانون وفال ضضة الثابضضق بضضاحوراق عنضضدما انت ضض  إىل أن أجضضر الطضضاعن احساسضضي     

( ئرهضضم بضضالرغم ممضضا أبانضضه اوضضبري يف  قريضضر  مضضن أن أجضضر  قضضد مت زيائ ضضه     4350كبلضض  )

( ئرهضضم وفضضم الثابضضق مضضن ةضض ائة الرا ضض  وكشضضف  1500كبلضض  ) 27/7/2019بتضضاريم 

ري واعتمضدها يف  قضدير  ممضا جضر احلكضم املطعضون       محاية احجور ال  اطلضع علي ضا اوضب   

فيضضه إىل اوطضضأ يف احتسضضاب مكافضضأة ن ايضضة اودمضضة املسضضت قة للطضضاعن وبضضدا انجضضازة     

ئرهضضم (5850أسضضاس أجضضر  احساسضضي كبلضض  )  والضض  كضضان مضضن املضضتعط احتسضضاب ما علضض  
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( ئرهضضضم كمضضضا انت ضضض  إليضضضه احلكضضضم املطعضضضون فيضضضه، كضضضا يعيبضضضه      4350ولضضضيس كبلضضض  ) 

 توج  نقضه.    ويس

من أن الضنيف يف   –يف قضاء هذ  احملكمة  –وحيث إن هذا النعي مرئوئ ملا هو مستقر 

من قانون  نظيم ع قا  العمي عل  أنه "يف  طبيم أحكام هذا القانون يقصضد   1املائة 

بالكلمضضا  والعبضضارا  اال يضضة املعضضاني املبينضضة قضضرين كضضي من ضضا مضضا   يقضض  السضضياق بغضضري    

هو كي ما يعط  للعامي لقاء عمله كوجض  عقضد العمضي سضواء كضان       احجر:.……ذلك

نقدًا أو عينًا مما يضدفع سضنويًا أو ةض ريًا أو أسضبوعيًا أو يوميضًا أو علض  أسضاس السضاعة أو         

القطعضضة أو  بعضضًا لإلنتضضاج أو بصضضورة عمضضوال ، ويشضضمي االجضضر عضض وة غضض ء املعيشضضة كمضضا   

انتضه أو ك ايتضه اذا كانضق هضذ  املبضال       يشمي االجضر كضي من ضة  عطض  للعامضي جضزاء أم      

مقررة يف عقوئ العمي أو يف نظضام العمضي الضداخلي للمنشضأة، أو جضرى العضرو أو التعامضي        

كن  ا حت  أ بح عماا املنشضأة يعتةون ضا جضزءا مضن االجضر ال  ةعضا. احجضر احساسضي:         

 ضدخي ضضمن    هو احجر الضذا يضنيف عليضه عقضد العمضي يف أثنضاء سضريانه بضط الطضرفط وال         

هذا احجر البدال  أيا كان نوع ا ..... " يضدا علض  أن احجضر احساسضي هضو ذلضك املقابضي        

احساسضضي الضضذا يسضضت قه العامضضي لقضضاء قيامضضه بالعمضضي أو إعضضدائ ن سضضه لضضه و ثضضي القضضدر        

احئن  الذا يتم الوفاء له به والذا ينيف عليه عقد العمضي أو أا ا  ضاق الحضم بزيائ ضه أو     

اء كضان اال  ضاق  ضرحيًا أو ضضمنيًا علض  أن  لضك الزيضائة أو ذا  النقصضضان        انقا ضه، سضو  

قضضد حلضضم بضضاحجر احساسضضي، واليضضدخي يف م  ضضوم احجضضر احساسضضي العضض وا  والبضضدال       

واملنح ال   عط  للعامي واملشضار إلي ضا بضالنيف سضواءا كضان مصضدرها اال  ضاق "العقضد" أو         

رى من  ا له حت  أ ضبح يعتةهضا جضزءًا مضن     نظام العمي الداخلي للمنشأة أو كان قد ج

احجضضضر ولكن ضضضا  شضضضكي مضضضع احجضضضر احساسضضضي عنا ضضضر احجضضضر الشضضضامي أو انمجضضضالي،   

وبالتضضالي فضضإذا ثبضضق حصضضوا اال  ضضاق بضضط  ضضاح  العمضضي والعامضضي علضض  زيضضائة احجضضر وأن      

الزيائة  ل م احجر احساسي أو  ل م أحضد عنا ضر احجضر الشضامي سضرى مضا قامضق بينضة         

  ثبضضو  حصضضوله، أمضضا إذ ا  ضضم الطرفضضان علضض  زيضضائة احجضضر وورئ الضضنيف علضض  الزيضضائة    علضض

مطلقضضًا ئون حتديضضد مضضا إذا كانضضق الزيضضائة املت ضضم علي ضضا  ل ضضم احجضضر احساسضضي أو أن ضضا      

متعلقضضة ببضضدا أو عضض وة فسضضر  احملكمضضة الضضنيف حبثضضًا عضضن نيت مضضا يف ضضضوء مضضا عسضض  أن  

  الزيضضائة  نصضضرو إىل احجضر احساسضضي عمضضً   يتضوفر دضضا مضن قضضرائن فضضإن عضز ذلضضك اعتضة    

باملبضضائض العامضضة يف قواعضضد الت سضضري مضضن   سضضري  نضضيف عقضضد العمضضي علضض  الن ضضو اح ضضلح        

للعامي، ويف حالة عدم ثبو  اال  اق ض بعد املساومة ض علض  زيضائة احجضر ولكضن ثبضق مضن          
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ق ومطضرئ  نظام محاية احجور أو كشف احلساب البنكي أنه جرى العمي عل  حنو ثاب

ل  ة من الزمن عل   سليم العامي ما يزيد عن احجر املت م عليضه ض ئون و ضف للزيضائة ض        

اعتة  هذ  الزيضائة مضن قبيضي املضنح " بضدال  وعض وا  أخضرى" الض   عطض  للعامضي جضزاء            

أمانتضضه أو ك ايتضضه وجضضرى العضضرو أو التعامضضي كن  ضضا لضضه حتضض  أ ضضبح يعتةهضضا جضضزءًا مضضن   

ومن ثم  ل م بعنا ر احجر انمجالي "الشامي" ئون احساسضي وال  ضدخي    احجر ال  ةعًا

مضضن قضضانون  نظضضيم ع قضضا     79،  78بالتضضالي يف حسضضاب بضضدا انجضضازة عمضضً  باملضضائ ط     

العمضضضي كمضضضا ال  ضضضدخي  لضضضك الزيضضضائة يف حسضضضاب مكافضضضأة ن ايضضضة اودمضضضة بو ضضض  ا مضضضن  

انون، ملا كان ذلك وكضان الثابضق   من ذا  الق 134البدال  احخرى "منح" عمً  باملائة 

يف احوراق وثبضضضضضضق بتقريضضضضضضر اوضضضضضضبري أنضضضضضضه مت زيضضضضضضائة أجرانمجضضضضضضالي للطضضضضضضاعن بتضضضضضضاريم  

و  يضتم اال  ضاق بضط  ضاح  العمضي والعامضي علض  زيضائة          (1500كبل  ) 27/7/2019

احجضضر احساسضضي وبالتضضالي اعتضضة  هضضذ  الزيضضائة مضضن قبيضضي املضضنح " العضض وا  والبضضدال            

ل   عط  للعامي جزاء أمانته أو ك ايته وجرى العضرو أو التعامضي كن  ضا لضه     احخرى" ا

حت  أ بح يعتةها جزءًا من احجر ال  ةعًا و دخي بالتالي يف عنا ر أجر  انمجضالي "  

الشامي" ئون احساسي ومن ثم ال  عتة يف حساب بدا انجازة الذا جيرا حسضابه علض    

نت ضضق خدمتضضه ، كمضضا ال  ضضدخي  لضضك الزيضضائة يف     أسضضاس احجضضر احساسضضي ف سضض  ملضضن ا   

حساب مكافأة ن اية اودمة بو   ا من البدال  الع وا  احخرى " مضنح"   وإذ التضزم   

ثضضاني والرابضضع مضضن كضضا ورئ بالسضضببط ال-ملطعضضون فيضضه هضضذا النظضضر فضضإن  عييبضضه  احلكضضم ا

 يكون عل  خ و املستقر يف قضاء هذ  احملكمة. -أسباب الطعن
ع  الطاعن بالسب  احوا عل  احلكم املطعون فيه اوطضأ يف  طبيضم القضانون    وحيث ين

والقصور يف التسبي  وفال ة الثابق باحوراق عندما قض  بضرف  بضدا سضاعا  العمضي     

انضضضافية املطالضض  بضضه علضض  سضضند مضضن كضضون الطضضاعن   يثبضضق  كلي ضضه لضضه مضضن طضضرو         

املسضتندا  املضدىل ب ضا يف الضدعوى     املطعون ضدها بالعمي ساعا  إضافية فال ضا ئاللضة    

ساعا  يوميا وقد  أيضد   10وما  قدم به الطاعن من مإيدا   ثبق  كلي ه بالعمي مدة 

عضن املطعضون   2016 /16/9ذلك باملستند الكتابي واملتمثي يف التعميم الصضائر بتضاريم   

ضضضدها والضضذا حضضدئ  فيضضه أوقضضا  العمضضي بالزيضضائة في ضضا عمضضا هضضو مقضضرر قانونضضا بسضضاعتط   

إضافيتط يوميا وقد أكد ضه اوضةة يف  قريرهضا وخال تضه احملكمضة برفضض ا للبضدا يف        

 حكم ا املطعون فيه، كا يعيبه ويستوج  نقضه.  
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، ذلك أنه مضن املقضرر وجضوب أن يتضضمن احلكضم مضا يطمضئن        وحيث إن هذا النعي سديد

اءها املطلضضع عليضضه أن احملكمضضة أحاطضضق بوقضضائع الضضدعوى عضضن بصضضر وبصضضرية وأقامضضق قضضض

وفقا للمستندا  واحئلة املطروحة في ا وأن ا حمصق كي ئفاأ جضوهرا للخصضوم فضإذا    

ما أغ لق الرئ علي ا كا يقسط ا وأقامق قضضاءها علض  واقعضة استخلصضت ا مضن مصضدر       

وهمضي ال وجضضوئ لضضه، أو موجضوئ ولكنضضه منضضاق  ملضا أثبتتضضه، أو غضضري منضاق  ولكنضضه مضضن     

ة منضه فضإن احلكضم يكضون قضد ةضابه ال سضائ يف        املست يي عق  اسضتخ    لضك الواقعض   

مضن قضانون انثبضا  يضدا      90/2االستدالا واستوج  نقضه ، كما أن م ضائ نضيف املضائة    

عل  أن احملكمضة إذا مضا قضضق خ فضا لضرأا اوضبري ف ضي ملزمضة بضأن  ضبط يف حكم ضا            

قضد   احسباب ال  أئ  ب ا إىل عدم احخذ برأا اوبري. ملضا كضان ذلضك، وكضان الطضاعن     

طالضض  ببضضدا عضضن سضضاعا  العمضضي انضضضافية الضض  أئاهضضا للمطعضضون ضضضدها و  يتلضضم أجضضرا   

عن ضضضا وأئىل  أييضضضدا لطلبضضضه باملسضضضتند الصضضضائر عن ضضضا واملتمثضضضي يف القضضضرار انئارا املضضضإرخ     

والذا ألزمق كوجبه العاملط لدي ا بالعمي يوميا من السضاعة السائسضة    16/9/2016

ا ومضضن الواحضضد ظ ضضرا حتضض  اوامسضضة مسضضاء كضضا م ضضائ    ضضباحا وحتضض  الثانيضضة عشضضر ظ ضضر 

ساعا  بالزيائة عن ساعا  العمي القانونيضة بسضاعتط وقضد أيضد اوضبري       10العمي يوميا 

أحقيضضة الطضضاعن يف طلبضضه وقضضدر البضضدا عضضن سضضاعا  العمضضي انضضضافية املسضضت قة لضضه كبلضض    

  الطلض   ( ئرهم، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيضه قضد قضض  بضرف    85387)

بقالضضة علضضز الطضضاعن علضض  إثبضضا   كلي ضضه بالعمضضي سضضاعا  إضضضافية مغ ضض  مضضا أئىل بضضه        

الطضضاعن مضضن مسضضتند قضضاطع الداللضضة علضض   كلي ضضه مضضن طضضرو املطعضضون ضضضدها بضضذلك و   

  طن احخرية للمستند املدىل به من الطاعن و   دأ عضدم  ضدور  عن ضا كمضا   يضبط      

الذا انت ض  إىل أحقيضة الطضاعن فيمضا يطالض  بضه       احلكم سب  عدم أخذ  برأا اوبري و

من بدا وقدر  قيمته من واقع املستندا  ال  اطلع علي ا اوبري وأبان ا يف  قريضر  ، ملضا   

كضان ذلضضك وكضان طلضض  البضدا عضضن السضاعا  انضضضافية مإيضدا  أييضضدا  ض ي ا ومعضضززا       

بضضه وإذ خضضالف   بتقريضضر اوضضةة املنتدبضضة يف الضضدعوى ومضضن ثضضم فإنضضه كضضان يضضتعط القضضضاء        

احلكم املطعون فيه هضذا النظضر وقضض  بضرف  الطلض  فإنضه يكضون قضد خضالف الثابضق           

 باحوراق كا يتعط نقضه جزئيا يف هذا اوصو .

 وحيث إن الطعن فيما عدا ما ذكر مستوج  للرف .   
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 ضاا لل صضي فيضه وملضا  قضدم       -يف حدوئ ما مت نقضه-وحيث إن موضوأ االستئناو 

بإلغضضاء احلكضضم املسضضتأنف يف ةضضأن طلضض  مقابضضي العمضضي سضضاعا  إضضضافية    يضضتعط القضضضاء 

 والقضاء جمدئًا بأحقية املستأنف يف هذا الطل  وعل  الن و الذا سريئ باملنطوق.

 

********** 
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 ) ارا( 26/7/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ ئ. حسط بن سليمه 

 اج، أمحد محدين طبيم الرحيمة.وعضوية املستشارين: ئ. عدالن احل

(90) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  358)الطعن رقم 

 نق  " إجراءا  الطعن بالنق  ". وكالة. حماما . 

الطعن بالنق . وجوب إيداأ سند وكالة احملام  رافع الطعن عضن الطضاعن مصضدقًا    -

فضع  عليه من اجل ضة الرئيضة املختصضة وكضذا سضند وكالضة وكيضي الطضاعن للم ضامي را         

الطعن إذا   يكن احوا هو من رفضع الطعضن وإ ضا وكضي حماميضا غضري  وإال كضان غضري         

 مقبوا.  قضي به احملكمة من  لقاء ن س ا. أساس ذلك وعلته.  

الطعضضن بضضالنق  نيابضضة عضضن الشضضخيف االعتبضضارا. وجضضوب  قضضديم مضضا يثبضضق  ضض ة ممثلضضه  -

ركة ذا  مسضضإولية القضضانوني الضضذا وكضضي احملضضامي رافضضع الطعضضن. مثضضاا يف طعضضن مضضن ةضض   

 حمدوئة غري مقبوا.  

  

بتعضديي   2018لسضنة   18مضن املرسضوم بقضانون احتضائا رقضم       177/3وفقا  للمائة املقرر 

، أنه جي   عل  الطاعن وقبضي حلضز الضدعوى لل كضم أن يضوئأ      قانون انجراءا  املدنية

علض    مقبضوا، إ ضا  ضدا    سند  وكيي احملامي املوكي  يف الطعن وإال كان الطعن غضري 

أو ال  ارسضه   هما هو مقرر من أن الطعن بالنق  حم ةخصي للم كوم ضضد   ارسض  

يلضزم   ومضإئى هضذا ض أن     –حسبما يرى من مصل ته ف  يباةر  أحضد نيابضة عنضه إال بإذنضه     

الطضضاعن بإيضضداأ سضضند وكالتضضه للم ضضامي الضضذا وكلضضه يف رفضضع الطعضضن مصضضدقًا عليضضه مضضن  

ًا لنيابتضضه عنضضه يف إقامضضة الطعضضن، فضضإذا   يكضضن    اجل ضضة الرئيضضة املختصضضة، وذلضضك إثبا ضض   

التوكيضي قضد  ضضدر مباةضرة مضن الطضضاعن إىل احملضامي الضذا رفضضع الطعضن بضالنق  وإ ضضا         

وج  عل  الوكيي يف هضذ  احلالضة أن يقضدم مضع سضند       - در إليه ممن وكله الطاعن

ه الوكالضة الصضائر منضه للم ضامي سضند الوكالضة الصضائر إليضه مضن الطضاعن مصضدقًا عليضض           

يف الطعضن وفال ضة ذلضك     ومصرحًا له فيه بتوكيي حمضام للطعضن بضالنق  إثبا ضًا لصض ته     

 إئا إىل عضدم قبضوا الطعضن، و قضضي احملكمضة ب ضذا مضن  لقضاء ن سض ا لتعلقضه بالنظضام            

العام. وذلك حت   ت قم احملكمة من   ة الوكالة ومدى ا سضاع ا حلضم رفضع الطعضن     
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قا ةخصيا له وجيض  علض  مضن ينضوب عنضه أن يقضدم       بالنق  نيابة عن الطاعن باعتبار  ح

يضدا   2015لسضنة   2من قانون الشركا  رقضم   83ئليي النيابة، وكان النيف يف املائة 

علضض  أن مضضدير الشضضركة ذا  املسضضإولية احملضضدوئة هضضو املمثضضي القضضانوني دضضا ولضضه يف سضضبيي   

كة مائامضضق ذلضضك السضضلطة الكاملضضة يف هثيلضض ا وائار  ضضا و عتضضة  صضضرفا ه ملزمضضة للشضضر   

مشضض وعة ببيضضان الصضض ة الضض  يتعامضضي في ضضا ويف حضضدوئ نشضضاط ا ،  ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان   

ورة وكالضضضضضضة  ضضضضضضائر  إليضضضضضضه ممضضضضضضن احملضضضضضضامي املقضضضضضضرر بضضضضضضالطعن   يقضضضضضضدم سضضضضضضوى  ضضضضضض 

بصضضضض ته  20/8/2020....... موثقضضضضة بضضضضالرقم ..................  بتاريضضضضضضضم  يضضضضدعي/....................

....... الصائر من الكا   العدا ك كمة ناعور باململكضة احرئنيضة   وكيً  عن ............

واملصضضضضضائق عليضضضضضه بضضضضضوزارة  10/8/2020لتضضضضضاريم  2020-985-22-6بضضضضضالرقم 

التعاون والتعاون الدولي بانمارا  العربية املت دة، و  يقضم  بإيضداأ مضا يضدا علض   ض ة       

للوقضضوو علضض  مضضدى مضضن وكلضضو  عضضن الشضضركة الطاعنضضة مضضع سضضند احملضضامي رافضضع الطعضضن   

سضضلطة و ضض حية مضضن وكلضضه يف  وكيضضي احملضضامي لرفضضع الطعضضن نيابضضة عضضن الطاعنضضة ،           

 فيكون الطعن غري مقبوا لرفعه من غري ذا   ة.

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي   -عل  ما يبط من احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق      –حيث إن الواقعا  

املخضضضتيف ك كمضضضة أبضضضو ظضضض" ق إىل القاضضضضي يف أن املطعضضضون ضضضضدها احوىل قضضضد  قضضضدم

عضضرائ  أمضضر أئاء   ضضارا جزئضضي أبضضو ظضض"       2020لسضضنة  48االبتدائيضضة بالطلضض  رقضضم   

قيمضضة ألضضف ئرهضضم،  354الستصضضدار أمضضر أئاء بضضإلزام املطعضضون ضضضد  بضضأن يضضإئا لضضه مبلضض    

ةضضيكا  مر عضضة لعضضدم ك ايضضة الر ضضيد وقيمضضة ال ضضوا ري غضضري املغطضضاة بالشضضيكا ،          

من املبل  من  اريم املطالبة حت  هام السدائ وبتعويضض ا   %12القانونية بواقع وبال ائدة 

ألف ئرهم، ذلك عل  سند من القوا بانه كوج  ع قة  ارية بط املطعضون   500مبل  

ئرهضضضم، حضضضرر   10.345.000ضضضضدها احوىل والطاعنضضضة   ر ضضضد بذمضضضة احخضضضرية  مبلضضض   

ملخضضوا بضضالتوقيع علضض  الشضضيكا  هضضو    ئرهضضم وا 8.980.309ةضضيك كبلضض    12كوجب ضضا 

املطعضضضون ضضضضد  الثضضضاني، كمضضضا أ ضضضدر  املطعضضضون ضضضضدها احوىل فضضضوا ري لقضضضاء خضضضدما  ا 

ئرهضم.  1.373.691وقدر   للطاعنة  بقيمة مست قا  ا ال     غط ا بالشيكا  كبل 

أ ضدر القاضضي املخضتيف احمضر بضإلزام الطاعنضة واملطعضون ضضد           29/09/2021بتاريم 

ئرهضضم وفائد ضضه   8.980.309.00للمطعضضون ضضضدها مبلضض      امنط بضضأن يإئيضضا  الثضضاني متضضض 

سنويا من  اريم املطالبة كا ال يتلضاوز املبلض  املقضضي بضه، والزمت مضا بتعضوي         %5بواقع 

ن ضضضدها احوىل ألضضف ئرهضضم، وبضضإلزام الطاعنضضة بضضأن  ضضإئا للمطعضضو   500 كميلضضي مبلضض  
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ا مضضضن  ضضضاريم املطالبضضضة ، كضضضا ال  سضضضنوي %5ئرهضضضم وال ائضضضدة بواقضضضع 1.373.691.00مبلضضض  

 2019لسضنة  66يتلاوز املبل  املقضي به. استأن ق الطاعنة هذا احمر باالسضتئناو رقضم   

قضضضضق احملكمضضضة بسضضضقويف حضضضم    15/3/2021أمضضضر أئاء  ضضضارا أبضضضو ظضضض". وبتضضضاريم    

الطاعنضضضة يف االسضضضتئناو، طعنضضضق الطاعضضضة يف هضضضذا القضضضضاء بطريضضضم الضضضنق ، وأوئعضضضق    

 مضضذكرة ئفعضق في ضضا بعضضدم قبضوا الطعضضن للتقريضضر بضه مضضن غضضري ذا    املطعضون ضضضدها احوىل 

 ضض ة هثيضضي  للطاعنضضة، وبضضرف  الطعضضن، عضضرض الطعضضن علضض  هضضذ  احملكمضضة يف غرفضضة    

 مشورة رأ  بأنه جدير بالنظر ف دئ  جلسة لنظر .  

وحيث إن الدفع املبدى  بأن الطعضن قضدم بصضورة ضضوئية  ضدر  للم ضامي مضن الشضريك         

/ ............................، وقضضضد اسضضضتند احخضضضري اىل وكالضضضة قانونيضضضة      يف الشضضضركة الطاعنضضضة 

 در  اليضه مضن " ................. .............................." بصض ة احخضري ةضريكًا، وكضان الضبط        

عضضدم ارفضضاق عقضضد  أسضضيس الطاعنضضة للت قضضم مضضن  ضض ة الطضضاعنط، يف هثيضضي الطاعنضضة،      

 مضضا جمضضرئ ةضضريكط في ضضا  ن، ا ةالتلاريضضة املرفقضضة للطاعنضض كمضضا أن الضضبط مضضن الرخصضضة 

وليس دما احلم يف هثيل ا قانونًا، باعتبار أن ا ةركة ذا  مسإولية حمدوئة، ف  بد 

مضضضن قضضضانون الشضضضركا    82نئار  ضضضا مضضضن مضضضدير أو جملضضضس إئارة وفقضضضا حلكضضضم املضضضائة    

 .، مما  يتعط عدم قبوا الطعن2015لسنة2االحتائا رقم 

مضضضن املرسضضضوم بقضضضانون  177/3ن الضضضدفع سضضضديد، ذلضضضك أن املقضضضرر وفقضضضا  للمضضضائة وحيضضضث إ

، أنضه جيض  علض  الطضاعن     بتعديي قانون انجراءا  املدنيضة   2018لسنة 18احتائا رقم 

وقبي حلز الدعوى لل كم أن يوئأ سند  وكيي احملامي املوكي يف الطعن وإال كان 

أن الطعضضن بضضالنق  حضضم ةخصضضي  الطعضضن غضضري مقبضضوا، إ ضضا  ضضدا علضض  مضضا هضضو مقضضرر مضضن 

أو ال  ارسه حسبما يرى من مصضل ته فض  يباةضر  أحضد نيابضة       هللم كوم ضد   ارس

يلضضزم الطضضاعن بإيضضداأ سضضند وكالتضضه للم ضضامي الضضذا   ومضضإئى هضضذا ض أن   –عنضضه إال بإذنضضه 

وكلضه يف رفضضع الطعضن مصضضدقًا عليضه مضضن اجل ضة الرئيضضة املختصضة، وذلضضك إثبا ضًا لنيابتضضه       

مباةضضرة مضضن الطضضاعن إىل   إقامضضة الطعضضن، فضضإذا   يكضضن التوكيضضي قضضد  ضضدر   عنضضه يف 

وجض  علض     -احملامي الذا رفع الطعن بالنق  وإ ا  ضدر إليضه ممضن وكلضه الطضاعن     

 الوكيي يف هذ  احلالة أن يقدم مع سند الوكالة الصائر منه للم امي سند الوكالضة 
توكيضي حمضام للطعضن بضالنق      الصائر إليه من الطاعن مصدقًا عليه ومصرحًا لضه فيضه ب  

يف الطعن وفال ة ذلضك  ضإئا إىل عضدم قبضوا الطعضن، و قضضي احملكمضة         إثبا ًا لص ته

ب ضضذا مضضن  لقضضاء ن سضض ا لتعلقضضه بالنظضضام العضضام. وذلضضك حتضض   ت قضضم احملكمضضة مضضن  ضض ة      
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الوكالضضة ومضضدى ا سضضاع ا حلضضم رفضضع الطعضضن بضضالنق  نيابضضة عضضن الطضضاعن باعتبضضار  حقضضا       

 83ل  من ينوب عنه أن يقدم ئليضي النيابضة، وكضان الضنيف يف املضائة      ةخصيا له وجي  ع

يضدا علض  أن مضدير الشضركة ذا  املسضإولية       2015لسضنة   2من قانون الشضركا  رقضم   

احملدوئة هو املمثي القانوني دا وله يف سبيي ذلك السضلطة الكاملضة يف هثيلض ا وائار  ضا     

بيضان الصض ة الض  يتعامضي في ضا ويف      و عتة  صرفا ه ملزمضة للشضركة مائامضق مشض وعة ب    

حضضدوئ نشضضاط ا، ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان احملضضامي املقضضرر بضضالطعن   يقضضدم سضضوى  ضضورة       

وكالضضة  ضضائر  إليضضه ممضضن يضضدعي/ ...........................  موثقضضة بضضالرقم .................  بتاريضضضضضم    

. الصضضائر مضضن الكا ضض  العضضدا    بصضض ته وكضضيً  عضضن ...............................   20/8/2020

لتضضضضضاريم  2020-985-22-6ك كمضضضضضة نضضضضضاعور باململكضضضضضة احرئنيضضضضضة بضضضضضالرقم    

واملصضضضائق عليضضضه بضضضوزارة التعضضضاون والتعضضضاون الضضضدولي بانمضضضارا  العربيضضضة      10/8/2020

املت دة، و  يقم  بإيداأ ما يدا عل    ة من وكلو  عضن الشضركة الطاعنضة مضع سضند      

و عل  مدى سلطة و  حية من وكلضه يف  وكيضي احملضامي    احملامي رافع الطعن للوقو

 لرفع الطعن نيابة عن الطاعنة، فيكون الطعن غري مقبوا لرفعه من غري ذا   ة.
 

********** 
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 ) ارا( 27/7/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ ئ. حسط بن سليمه 

 م، أمحد محدين طبيم الرحيمة.وعضوية املستشارين: هاةم إبراهيم التوم إبراهي

(91) 

 ق . أ( 15س  2020لسنة  692)الطعن رقم 

 ( عقد "  كييف العقد". حمكمة املوضوأ  " سلطت ا ". 1

  كييف العقد من سلطة حمكمة املوضوأ. -
  

 ( بيع. عقد " عقد املراحبة ". مراحبة. 2

 عقد املراحبة. مقصوئ   .  -

ة وأن يكضون الضثمن احوا معلومضا إن كضان البضائع      من ةروطه. ملكيضة البضائع للسضلع    -

قد اةض اها وارائ بيع ضا. أو بيضان ان ضا احلقيقضي بتقضدير  عنضد البيضع إن هلك ضا البضائع           

 من غري بيع.  

جضواز أن يكضون الضضثمن مبلض  إمجضضالي ةضام  الضضثمن اح ضلي مضضع الضربح املضضضاو ئون        -

 فصي بين ما.  
  

  ". ( بنو . عقد " عقد القرض املصريف3

من قانون املعام   التلارية. التضزام   409القرض املصريف. مقصوئ  يف معن  املائة  -

املقضض ض بسضضدائ مبلضض  القضضرض وفوائضضدة للبنضضك املقضضرض يف املواعيضضد وبالشضضرويف املت ضضم        

 علي ا.
  

 ( بنو . عقد " عقد القرض املصريف ". فوائد. 4

اساسًا ل  ي  ال وائد هضو ال ضرق بضط    ر يد الدين الذا يلتزم املدين بأئائه ويكون  -

 مبل  املس وبا  ومبل  انيداعا  بعد أن صصم املدفوعا   سديدًا لل وائد أوال ا بأوا.  
  

املقضضرر أن  كييضضف العقضضد الضضذا يضضربك بضضط اوصضضوم مضضن سضضلطة احملكمضضة وذلضضك      -1

ق بالتعرو عل  حقيقة مرما  وكا  ضضمنه مضن عبضارا  علض  ضضوء الظضروو الض  أحاطض        

بت رير  مع االعتضدائ يف ذلضك حبقيقضة الواقضع والنيضة املشض كة الض  ا  ضق إلي ضا إرائة          

 .املتعاقدين
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املقرر أن عقد املراحبة هو بيع السلعة بثمن ةرائ ا مع زيائة ربح علمضق نسضبته اىل    -2

جمموأ انه ويشض يف لصض ة املراحبضة أن  كضون السضلعة املبيوعضة مملوكضة للبضائع حتض           

تصضضرو في ضضا، وان يكضضون الضضثمن احوا معلومضضا ان كضضان البضضائع قضضد اةضض ى        كنضضه ال

السلعة من قبي وأرائ بيع ا، أما اذا كان قد سبم له هلك ا مضن غضري بيضع فيلض  بيضان      

ان ا احلقيقي بتقدير  عند بيعه، ويضاو اىل الثمن ن قا  السلعة بالقضدر الضذا كضان    

بلضض  امجضضالي ةضضام  الضضثمن اح ضضلي مضضع لضضه  ضضأثري يف وضضضع ا، ويصضضح أن يكضضون الضضثمن ك

الضضربح املضضضاو ئون فصضضي بين مضضا ، ويشضض يف أخضضريا لصضض ة املراحبضضة احتضضائ اجلضضنس بضضط   

 .املبيع والثمن

مضن قضانون املعضام   التلاريضة      409املقرر أن القرض املصريف وفم أحكام املائة  -3

  القرض أو يقيضد  يف  هو عقد كقتضا  يقوم البنك بتسليم املق ض مبلغا من النقوئ عل

اجلانضض  الضضدائن حلسضضابه لديضضه، ويلتضضزم املقضض ض بسضضدائ مبلضض  القضضرض وفوائضضد  للبنضضك         

 .املقرض يف املواعيد وبالشرويف املت م علي ا

أن ر ضضيد الضضدين الضضذا يلتضضزم املضضدين بأئائضضه ويكضضون أساسضضا ل  يضض  ال وائضضد  املقضضرر -4

انيضضضداعا  بعضضضد أن صصضضضم   لصضضضاا الضضضدائن هضضضو ال ضضضرق بضضضط مبلضضض  املسضضض وبا  ومبلضضض     

املدفوعا   سديدا ملل قا  الدين أا ال وائد أوال بأوا.  ملا كضان ذلضك، وكضان الثابضق     

أن البنك املطعون ضد  منح الطاعن  س ي   مصرفية عن طريم املراحبة وذلضك بضإبرام   

 9/2/2017و  17/4/2016تضضضضضضوالي يف مخسضضضضضضة عقضضضضضضوئ مراحبضضضضضضة مإرخضضضضضضة علضضضضضض  ال

، وكضضضان موضضضضوأ العقضضضد احوا هضضضو  10/4/2018و  2/2018 /5و  12/4/2017و

ح ضلي دضذ    قيام املصضرو بالشضراء ملصضل ة الطضاعن سضلع )الب ئيضوم( ، وكضان الضثمن ا        

 /50ظضضضضري التمويضضضضي علضضضض  مبلضضضض   ئرهضضضضم وحيصضضضضي البنضضضضك ن 13450000السضضضضلعة مبلضضضض   

ئرهم، كما أن بضاقي العقضوئ   14657137 /50وأن الثمن انمجالي ئرهم1207137

وئ مراحبضضة وىل كوجب ضضا املصضضرو هويضضي عمليضضة ةضضراء سضضلعة ئوليضضة كوجضض  عقضضاحربعضضة  ضض

ئرهضضضم والثالضضضث كبلضضض  11782800ئرهضضضم والثضضضاني كبلضضض  73/7445136احوا كبلضض  

ئرهضضضم.  ضضضوىل العميضضضي سضضضدائ جضضضزء مضضضن     8640720ئرهضضضم والرابضضضع كبلضضض   6178737

جضة بضإلزام   املديونية ثم  وقف عن السدائ، وكانق الضدعوى، حكمضق حمكمضة أوا ئر   

ئرهم و ايضد  50/43614585ا للمدعي  قاب  مبل العميي املدع  عليه  قاب  بأن يإئ

هضضذا احلكضضم أمضضام حمكمضضة االسضضتئناو، وأمضضام حمكمضضة الضضنق  مت القضضضاء بضضنق       

احلكم املطعون فيه ونضدب جلنضة مضن اوضةاء لتصض ية احلسضاب بضط الطضرفط وأوئعضق          

وىل والضض  كوجب ضضضا مت  صضض ية احلسضضضاب بضضضط    قريرهضضا وانت ضضضق اىل طضضر  فرضضضضيتط اح  
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الطرفط عل  أساس عقوئ املراحبة املةمة بين مضا و لت ضق احملكمضة عضن هضذ  ال رضضية       

لكون ا قد قضق ببط ن هضذ  العقضوئ وكي ضق الع قضة علض  أن ضا  سض ي   مصضرفية         

وأودضا  بعقوئ قرض ملبال  حمدئة مت است م ا من قبي العميي وايداع ا حبسضابه اجلضارا   

مليون ئرهم ومت حتليي التعامضي منضذ نشضأ ه     27مراحبة سلع متلدئة حبد ائتماني قدر  

مت  30/1/2019، ويف  ضاريم   25/5/2009وثبو  است م الطاعن دذا املبل  بتاريم 

ئرهضضضم، ولقضضضد مت احتسضضضاب ال وائضضضد بالطريقضضضة البسضضضيطة ال       27659769 /30إيضضضداأ

يضة املدينضة ومت  وجيضه املضدفوعا  أوال بضأوا لسضدائ       املركبة وعل  أسضاس احر ضدة اليوم  

عليضه وبلغضق امجضالي     % سضنويا وفقضا ملضا مت اال  ضاق     4.50+ 12ال وائد املست قة كعضدا  

ئرهضضضم  وخبصضضضم  30/27659769م وامجضضضالي االيضضضداعا مليضضضون ئرهضضض27املسضضض وبا  

ئرهم واصم 71/10984853ئرهم يكون الباقي59/16674915ال وائد البالغة 

ئرهضضم. وثانيضضا  29/16015146نيضضة املسضضت قة مضضا قضضدر    املسضض وبا  لتكضضون املديو  مضضن

مليضضون ئرهضضم وأوئأ هضضذا املبلضض  حبسضضاب الطضضاعن     12مراحبضضة سضضلع حبضضد ائتمضضاني قضضدر    

، ولقد مت حتليي التعامي منذ نشأ ه وثبو  است م الطضاعن املبلض    16/8/2012بتاريم 

، ولقد مت احتساب ال وائد بالطريقضة  ئرهم 59/8703488املذكور، ومت إيضداأ مبل  

البسضضيطة ال املركبضضة وعلضض  أسضضاس احر ضضدة اليوميضضة املدينضضة ومت  وجيضضه املضضدفوعا  أوال  

عليضضه  % سضضنويا وفقضضا ملضضا مت اال  ضضاق 4.50+ 12بضضأوا لسضضدائ ال وائضضد املستضضضضضضض قة كعضضدا 

ئرهضم   59/8703488مليون ئرهضم وامجضالي االيضداعا    12وبلغق امجالي املس وبا  

 463297 93/4ئرهضم يكضون البضضاقي    66/4070513وخبصضضضضضضضضضم ال وائضضضضضد البالغضة    

ئرهضضضضضضضم واصضضضضضضضم مضضضضضضضن املسضضضضضضض وبا  لتكضضضضضضضون املديونيضضضضضضضة املسضضضضضضضت قة مضضضضضضضا قضضضضضضضدر       

مليضضضون مت 23شضضضاركة متناقصضضضة مضضضع وكالضضضة كبلضضض     ئرهضضضم. وثالثضضضا م 07/7367025

لضضضضضضض  ، ولقضضضضضضضد مت سضضضضضضضدائ مب18/11/2013ايضضضضضضضداع ا حبسضضضضضضضاب الطضضضضضضضاعن بتضضضضضضضاريم  

ئرهم، ومن ثم يكضون   48/13564428ئرهم ليكون ر يد الدين 52/9435571

 /48+ 7367025 /07+ 16015146/  29املبل  انمجالضضضضضضي املست م مضضضضضضضضضضضا قضدر  

ئرهضضم، ويكضضون العميضضي ملزمضضا بسضضدائ  للمصضضرو      84/36946599  13564428

ضضضضضضذكور ويكضضون اسضضتئنافه مرفوضضضا   الدائضضضضضضضضضن الضضذا ال يسضضت م اكثضضر مضضن املبلضض  املضضضض    

وضوعا باعتبار أن استئنافة مر كز أساسا عل  طل  ال فيع يف املبل  احملكوم به مضن  

 قبي  حمكمة أوا ئرجضضة.
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 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

حيث إن الوقائع سبم أن فصل ا احلكم الصائر من احملكمة يف الطعن بالنقضضض  رقضم   

والضضض   ضضضوجز  يف أن الطضضضاعن يف  15/12/2020يم  ضضضارا بتضضضار 700/2020و 692

 ضارا   3041/2018نق   ارا كان أقام الضضدعوى رقم  692/2020الطعن رقضم

كلي أبو ظ" ضد املطعون ضدهم، عل  سند مضن القضوا إنضه  عاقضد مضع املطعضون ضضد         

ئرهم مقابي رهن  52000000وحتصي عل  قرض بقيمة  2009احوا يف غضون عام 

ئرهضضم وبضضاأ  45000000مضضا يقضضارب  2017علضض  ملكضضه وسضضدئ حتضض  عضضام  عقضضارا   7

ث ثة عقضارا    19/11/2017كوافقة البنك املطعون ضد  احوا كوج  العقد املإرخ 

ئرهضضم للمطعضضون ضضضدهما الثانيضضة والثالضضث نظضضري سضضدائهما مبلضض      100000000بقيمضضة 

ارا  املباعضة  ئرهم كوجض  ةضيك وحتملض ما كافضة االلتزامضا  علض  العقض        30000000

كا في ضا وفقضا للبنضد السضابع بسضدائ قيمضة الضرهن علي ضا اال أن مضا قضد أخض  بالتزاما  مضا             

ئرهضم ، وإذ     42000000و  اجأ بائعاءا  املطعون ضضد  احوا أن مديونيتضه كبلض     

يقم املطعون ضضد  احوا خبصضم ال وائضد املركبضة واحتسضاب ايضداعا  الطضاعن مضن  لضك          

وا واحتسضاب رسضوم وعمضوال  غضري مت ضم علي ضا و ع ضد املطعضون ضضدهما          ال وائضد أوا بضأ  

بسدائ التزاما  العقارا  املرهونة، ومن ثم ف ما ملزمان بسدائ مديونية الطضاعن طبقضا   

للعقد، ومن ثضم أقضام الطضاعن ئعضوا  بطلض  احلكضم بنضدب خضبري حسضابي ل طض أ علض             

ي وحقيقضضة املبلضض  الضضذا  سضضلمه   أوراق القضضرض وبيضضان حقيقضضة الع قضضة بضضط طضضريف التضضداع    

الطضضاعن وبيضضان املبضضال  املدفوعضضة منضضه وخصضضم ا مضضن ال وائضضد أوا بضضأوا واحتسضضاب قيمضضة        

ال ائدة البسضيطة لت ديضد املبلض  امل  ضد بذمتضه لصضاا البنضك، نضدبق احملكمضة خضبريا           

ئرهضم، أقضام    90/43614585وأوئأ  قرير  وانت   اىل أن الطاعن مضدين للبنضك كبلض    

ئرهضضم  49/44500733ئعضضوى متقابلضة بطلضض  الضزام الطضضاعن بضأن يضضإئا لضه مبلضض     البنضك  

ئرهضضضم كعائضضضد يضضضومي علضضض   26/3510ومبلضضض  31/3/2019مديونيضضضة الطضضضاعن حتضضض  

ةضضكي أربضضا  وعوائضضد حصضضة املصضضرو بالعقضضارا  موضضضوأ عقضضوئ املشضضاركة مضضن  ضضاريم       

لطضاعن  وحت  السدائ التام لبضدا حصضة املصضرو ومبلض  للتصضدق بذمضة ا       31/3/2019

عل  أساس املبال  املست قة وغري املدفوعة من ااان املراحبا  املضذكورة مضن    %9بواقع 

 ضضاريم االسضضت قاق وحتضض  السضضدائ التضضام علضض  أن يضضتم حتصضضيله مضضن قبضضي املصضضرو بعضضد            

 16/12/2019حتصضضيله مديونيتضضه ليضضتم التضضةأ بضضه الحقضضا كعرفضضة املصضضرو. وبتضضاريم        

اح لية برفض ا. ثانيا: يف الدعوى املتقابلضة بضالزام    حكمق احملكمة: أوال: يف الدعوى

ئرهضضضم عضضضن  50/43614585املضضضدع  عليضضضه  قضضضاب  بضضضأن يضضضإئا  للمضضضدعي  قضضضاب  مبلضضض  
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التسض ي   املمنوحضضة لضضه وألزمتضضه مصضاريف الضضدعوى املتقابلضضة ورفضضضق مضا عضضدا ذلضضك مضضن    

باالسضضتئناو رقضضم  طلبضضا . طعضضن الطرفضضان يف احلكضضم املضضذكور فالطضضاعن ...................      

 ارا أبو ظ"، كما طعن املطعضون ضضد  احوا بنضك ................... يف ذا      83/2020

 31/3/2020 ضضضارا أبضضضو ظضضض"، وبتضضضاريم   2020/ 110احلكضضضم باالسضضضتئناو رقضضضم 

حكمق احملكمة: بقبوا االستئنافط ةك  ويف املوضضوأ برفضض ما و أييضد احلكضم     

صضضضاريف اسضضضتئنافه وأمضضضر  باملقا ضضضة يف أ عضضضاب   املسضضضتأنف وألزمضضضق كضضضي مسضضضتأنف ك  

 2020لسضنة   692احملاماة. طعن الطاعن يف هذا احلكم بطريم الضنق  بضالطعن رقضم    

نقضض   ضضارا أبضضو ظضض"، كمضضا طعضضن املطعضضون ضضضد  بنضضك أبضضو ظضض" التلضضارا يف ذا            

 ضارا، وعضرض الطعنضان علض       2020لسضنة  700احلكم بطريم النق  بضالطعن رقضم   

 غرفة مشورة ف دئ  جلسة لنظرهما، ثم قرر  ضضم الطعضن ال حضم    هذ  احملكمة يف

 حكمق احملكمة:15/12/2020للسابم ليصدر في ما حكم واحضضضضضضضضد، وبتاريم 

أوال: بضضنق  احلكضضم املطعضضون فيضضه وألزمضضق املطعضضون ضضضد  احوا يف كضضي طعضضن الرسضضم     

للطضضاعن يف كضض   واملصضضاريف وأمضضر  باملقا ضضة يف أ عضضاب احملامضضاة وأمضضر  بضضرئ التضضأمط  

 الطعنط.  

ثانيضضضا: ملضضضا كانضضضق أوراق الضضضدعوى ال  ك ضضضي لتكضضضوين احملكمضضضة عقيضضضد  ا يف الضضضدعوى 

حكمضضق بنضضدب خضضبريين مصضضريف وحسضضابي ل طضض أ علضض  أوراق الضضدعوى واملسضضتندا          

املقدمة من الطرفط لتص ية احلسضاب بين مضا وفضم املأموريضة املبينضة بضاحلكم التم يضدا        

 ضارا كلضي أبضوظ"     3041/2018وا ئرجة يف الضدعوى رقضم   الصائر عن حمكمة أ

 .  19/3/2019بتاريم 

 .  2021/ 27/6وحيث أجنز اوبري أعماله وأوئأ  قرير  بتاريضضضضضضم 

وحيضضث عضضن موضضضوأ االسضضتئنافط، وكضضان املقضضرر أن  كييضضف العقضضد الضضذا يضضربك بضضط        

 ضمنه من عبارا  اوصوم من سلطة احملكمة وذلك بالتعرو عل  حقيقة مرما  وكا 

علضض  ضضضوء الظضضروو الضض  أحاطضضق بت ريضضر  مضضع االعتضضدائ يف ذلضضك حبقيقضضة الواقضضع والنيضضة  

املش كة ال  ا  ق إلي ا إرائة املتعاقدين. كمضا أنضه مضن املقضرر أن عقضد املراحبضة هضو        

بيع السلعة بضثمن ةضرائ ا مضع زيضائة ربضح علمضق نسضبته اىل جممضوأ انضه ويشض يف لصض ة            

 كضضون السضضلعة املبيوعضضة مملوكضضة للبضائع حتضض   كنضضه التصضضرو في ضضا، وان   املراحبضة أن 

يكون الثمن احوا معلوما ان كان البائع قضد اةض ى السضلعة مضن قبضي وأرائ بيع ضا، أمضا        

اذا كضضان قضضد سضضبم لضضه هلك ضضا مضضن غضضري بيضضع فيلضض  بيضضان ان ضضا احلقيقضضي بتقضضدير  عنضضد  
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لضذا كضان لضه  ضأثري يف وضضع ا، ويصضح       بيعه، ويضاو اىل الثمن ن قا  السلعة بالقدر ا

أن يكضضون الضضثمن كبلضض  امجضضالي ةضضام  الضضثمن اح ضضلي مضضع الضضربح املضضضاو ئون فصضضي        

بين ما، ويش يف أخريا لص ة املراحبضة احتضائ اجلضنس بضط املبيضع والضثمن. كمضا أنضه مضن          

مضن قضانون املعضام   التلاريضة هضو       409املقرر أن القضرض املصضريف وفضم أحكضام املضائة      

قد كقتضا  يقضوم البنضك بتسضليم املقض ض مبلغضا مضن النقضوئ علض  القضرض أو يقيضد  يف           ع

اجلانضض  الضضدائن حلسضضابه لديضضه، ويلتضضزم املقضض ض بسضضدائ مبلضض  القضضرض وفوائضضد  للبنضضك         

املقرض يف املواعيد وبالشرويف املت م علي ا . كما أنه من املقرر أن ر ضيد الضدين الضذا    

اسضا ل  يض  ال وائضد لصضاا الضدائن هضو ال ضرق بضط مبلض           يلتزم املدين بأئائضه ويكضون أس  

املسضض وبا  ومبلضض  انيضضداعا  بعضضد أن صصضضم املضضدفوعا   سضضديدا ملل قضضا  الضضدين أا         

ال وائد أوال بأوا.  ملا كان ذلضك، وكضان الثابضق أن البنضك املطعضون ضضد  مضنح الطضاعن         

حبضة مإرخضة علض      س ي   مصرفية عضن طريضم املراحبضة وذلضك بضإبرام مخسضة عقضوئ مرا       

 2/2018 /5و  12/4/2017و  9/2/2017و  17/4/2016التضضضضضضضضضضضضوالي فضضضضضضضضضضضضضضي  

، وكضضضان موضضضضوأ العقضضضد احوا هضضضو قيضضضام املصضضضرو بالشضضضراء ملصضضضل ة     10/4/2018و

ئرهضضم  13450000الطضاعن سضلع )............(، وكضضان الضثمن اح ضضلي دضذ  السضضلعة مبلض       

ئرهضضضضضضم وأن الضضضضضضثمن  50/1207137وحيصضضضضضضي البنضضضضضضك نظضضضضضضري التمويضضضضضضي علضضضضضض  مبلضضضضضض  

ئرهضضضم، كمضضضا أن بضضضاقي العقضضضوئ احربعضضضة  ضضضوىل كوجب ضضضا       50/14657137انمجضضضالي

ئ مراحبضضضضة احوا كبلضضضض   املصضضضضرو هويضضضضي عمليضضضضة ةضضضضراء سضضضضلعة ئوليضضضضة كوجضضضض  عقضضضضو       

ئرهضضضضضضضم والثالضضضضضضضث كبلضضضضضضض     11782800ئرهضضضضضضضم والثضضضضضضضاني كبلضضضضضضض    73/7445136

سضضضدائ جضضضزء مضضضن  ئرهضضضم.  ضضضوىل العميضضضي   8640720ئرهضضضم والرابضضضع كبلضضض   6178737

املديونية ثم  وقف عن السدائ، وكانق الضدعوى، حكمضق حمكمضة أوا ئرجضة بضإلزام      

ئرهضضم  50/43614585العميضضي املضضدع  عليضضه  قضضاب  بضضأن يضضإئا للمضضدعي  قضضاب  مبلضض     

و ايضضد هضضذا احلكضضم أمضضام حمكمضضة االسضضتئناو، وأمضضام حمكمضضة الضضنق  مت القضضضاء         

ةاء لتصضض ية احلسضضاب بضضط الطضضرفط بضضنق  احلكضضم املطعضضون فيضضه ونضضدب جلنضضة مضضن اوضض 

وأوئعق  قريرها وانت ق اىل طر  فرضضيتط احوىل والض  كوجب ضا مت  صض ية احلسضاب      

بضضط الطضضرفط علضض  أسضضاس عقضضوئ املراحبضضة املةمضضة بين مضضا و لت ضضق احملكمضضة عضضن هضضذ          

ال رضية لكون ا قد قضق بضبط ن هضذ  العقضوئ وكي ضق الع قضة علض  أن ضا  سض ي           

بعقضضوئ قضضرض ملبضضال  حمضضدئة مت اسضضت م ا مضضن قبضضي العميضضي وايضضداع ا حبسضضابه       مصضضرفية

مليضضون ئرهضضم ومت حتليضضي   27اجلضضارا وأودضضا مراحبضضة سضضلع متلضضدئة حبضضد ائتمضضاني قضضدر     

، ويف 25/5/2009التعامضضضي منضضضذ نشضضضأ ه وثبضضضو  اسضضضت م الطضضضاعن دضضضذا املبلضضض  بتضضضاريم 
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مت احتسضضضاب ال وائضضضد   ئرهضضضم، ولقضضضد  30/27659769مت إيضضضداأ 30/1/2019 ضضضاريم

بالطريقضضضة البسضضضيطة ال املركبضضضة وعلضضض  أسضضضاس احر ضضضدة اليوميضضضة املدينضضضة ومت  وجيضضضه         

% سضنويا وفقضا ملضا مت     4.50+ 12املدفوعا  أوال بضأوا لسضدائ ال وائضد املسضت قة كعضدا      

مليضضضضضضضضون ئرهضضضضضضضضم وامجضضضضضضضضالي   27اال  ضضضضضضضضاق عليضضضضضضضضه وبلغضضضضضضضضق امجضضضضضضضضالي املسضضضضضضضض وبا   

ئرهضم   59/16674915خبصضم ال وائضد البالغضة   ئرهم  و  30/27659769االيداعا 

ئرهضضضم واصضضضم مضضضن املسضضض وبا  لتكضضضون املديونيضضضة    71/10984853يكضضضون البضضضاقي

مراحبضضة سضضلع حبضضد ائتمضضاني قضضدر     ئرهضضم. وثانيضضا  29/16015146املسضضت قة مضضا قضضدر   

، ولقضضد مت 16/8/2012مليضضون ئرهضضم وأوئأ هضضذا املبلضض  حبسضضاب الطضضاعن بتضضاريم       12

نشضضأ ه وثبضضو  اسضضت م الطضضاعن املبلضض  املضضذكور، ومت إيضضضضضضضداأ مبلضض      حتليضضي التعامضضي منضضذ 

ئرهم، ولقد مت احتساب ال وائد بالطريقة البسيطة ال املركبة وعلض    59/8703488

أسضضضضاس احر ضضضضدة اليوميضضضضة املدينضضضضة ومت  وجيضضضضه املضضضضدفوعا  أوال بضضضضأوا لسضضضضدائ ال وائضضضضد 

 اال  ضضضاق عليضضضه وبلغضضضق امجضضضالي    % سضضضنويا وفقضضضا ملضضضا مت   4.50+ 12املستضضضضضضضض قة كعضضضدا  

ئرهضضم وخبصضضضضضضضضضضم   59/8703488مليضضون ئرهضضم وامجضضالي االيضضداعا    12املسضض وبا  

ئرهضضضضم  463297 93/4ئرهضضضضم يكضضضضون البضضضضاقي   66/4070513ال وائضضضضضضضضد البالغضضضضة 

ئرهضضم. 07/7367025واصضضم مضضن املسضض وبا  لتكضضون املديونيضضة املسضضت قة مضضا قضضدر    

مليضضون مت ايضضداع ا حبسضضاب الطضضاعن    23وكالضضة كبلضض    وثالثضضا مشضضاركة متناقصضضة مضضع  

ئرهضضم ليكضضون ر ضضيد  52/9435571، ولقضضد مت سضضدائ مبلضض  18/11/2013بتضاريم  

ئرهضضم، ومضضن ثضضم يكضضون املبلضض  انمجالضضضضضضضضي املسضضت م مضضضا قضضدر   48/13564428الضضدين

ئرهضضم،  84/36946599  29/16015146+07/7367025+48/13564428

بسضضدائ  للمصضضرو الدائضضضضضضضضضن الضضذا ال يسضضت م اكثضضر مضضن املبلضض     ويكضضون العميضضي ملزمضضا  

املضضضضضضضضضضذكور ويكضضون اسضضتئنافه مرفوضضضا وضضضوعا باعتبضضار أن اسضضتئنافة مر كضضز أساسضضا  

 عل  طل  ال فيع يف املبل  احملكوم به من قبي  حمكمة أوا ئرجضضة.
 

********** 
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 )مدني عمالي( 1/8/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –ر/ زهري اسكندر برئاسة السيد املستشا

 وعضوية املستشارين: عثمان مكرم، أزهرا مبار .

(92) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  128،  109)الطعنان رقما  

 ( ئعوى " إجراءا  رفع الدعوى ". رسوم قضائية. طل  عارض.1

التضزام احملكمضضة قبضي القضضضاء بعضدم قبضضوا الضدعوى لعضضدم سضدائ الرسضضم بضأن  كلضضف        -

نضض  بضضاحمر بسضضدائ  أو بتكملضضة سضضدائ الرسضضم يف حضضاا نقصضضانه. أسضضاس ذلضضك وعلتضضه.      املع

قضضضاء احلكضضم بعضضدم قبضضوا الطلضض  العضضارض لعضضدم سضضدائ رئضضه ئون أن يسضضبقه إ ضضدار     

 االمر بتكليف الطال  بسدائ  ثم امتناعه. خطأ يف  طبيم القانون.  

  

 ( اختصا  . " االختصا  القيمي " . طل  عارض. مقا ة. 2

ت  انعقد االختصا  للم كمة بنظر الدعوى اال لية أ ب ق فتصضة كضذلك   م -

بنظر الطل  العارضي الذا  وافر  ةرويف قبوله  ولو كان موضوعه ال يضدخي حبسض    

اح ضضي يف اختصا ضض ا. مضضإئى ذلضضك . طلضض  املقا ضضة القضضضائية املقضضدم مضضن املضضدعي عليضضه    

ل   نظر الدعوى اال ضلية  بطريم الطل  العارض ينعقد بشأنه االختصا  للم كمة ا

 أيا كان سببه.  

  

 ( اختصا . " االختصا  القيمي " . طل  عارض. مقا ة. رسوم قضائية.3

مضن   370، 386املقا ة القانونية واملقا ة القضائية. مقصوئهما يف معن  املائ ط -

أو  قضضانون املعضضام   املدنيضضة. املقا ضضة القانونيضضة. ك ايضضة أن يتمسضضك املضضدين في ضضا  ضضراحة 

 ضمنًا أمام حمكمة املوضوأ ئون حاجة اىل  إجراءا  معينة.

املقا ة القضائية. وجوب أن يطلب ا اوصم إما بدعوى مستقلة وإمضا بطلض  عضارض     -

بانجراءا  املعتائة لرفع الدعوى أو بطلض  يقضدم ةض اهة يف احملكمضة حبضضور اوصضم       

 ا.  ويثبق يف حمضرها مع وجوب سدائ الرسم املست م عنه. مثا
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طلض  عضارض. نقض  " أثضر نقض       . رسضوم قضضائية.   ( ئعوى " إجضراءا  رفضع الضدعوى "   4

 .احلكم "

نق  احلكم يف جزء منه  تد إىل باقي أجزاء احلكم مضا ئام اضة ار بضايف و بعيضة      -

بط اجلزء املنقوض وبقية اجزائه. نقض  احلكضم يف جزئضه املتعلضم بالطلض  العضارض مضن        

قضائية يف طعنه يستتبع  نقضه يف احلكم الصائر يف الضدعوى  املدعي عليه باملقا ة ال

اال لية مضن املضدعي. أثضر ذلضك . وجضوب احلكضم بانت ضاء اوصضومة يف الطعضن املقضام مضن            

 املدعي طعناعل  احلكم الصائر يف الدعوى اال لية.

  

( مضضضضن قضضضضانون رقضضضضم 17يف قضضضضضاء هضضضضذ  احملكمضضضضة أن الضضضضنيف يف املضضضضائة ) –املقضضضضرر -1

بشضضضضأن الرسضضضضوم القضضضضضائية يف إمضضضضارة أبضضضضوظ" علضضضض  أنضضضضه " إذ  ضضضضبط    2017(لسضضضضنة13)

للم كمة أثناء سضري الضدعوى أن الرسضوم املدفوعضة ال  تناسض  مضع الطلبضا  اوتاميضة أو         

أن ا كانضق أقضي مضن الرسضوم املسضت قة أو أن ضا اسضتوفيق خ فضًا ححكضام هضذا القضانون            

رسضم خض ا املضدة الض  حتضدئها ويف      فعلي ا أن  صدر أمرًا بتكليضف املعضين بضأئاء فضرق ال    

حاا عدم قيامه بضذلك  قضضي بعضدم القبضوا" م ضائ  أنضه إذا أخطضأ قسضم القيضد يف  قضدير           

الرسوم القضائية املست قة واستوف  مبلغًا ال يتناس  مع الطلبا  اوتامية أو كضان مضا   

نون أو   استوفا  هو أقي من املبل  الواج  استي اؤ  أو كان خ فًا ححكام هضذا القضا  

يسضضتوف ا أ ضضً  فعلضض  احملكمضضة قبضضي أن حتكضضم بعضضدم قبضضوا الضضدعوى أن  صضضدر أمضضرًا        

بتكليضضف امللتضضزم بسضضدائ الرسضضم، وإذا كضضان الضضنيف املضضذكور يسضضتلزم  كليضضف املعضضين        

باحمر بتكملة سدائ الرسوم يف حاا نقصان ا فإن ذلك يستوج  من بضاب أوىل وأحضرى   

ًا أثنضضاء القيضضد ممضضا مضضإئا  وجضضوب  كليضضف امللتضضزم مطالبتضه ب ضضا حالضضة عضضدم سضضدائها مطلقضض 

بأئاء الرسم القضائي عن طلبا ه أو طعنه غري املع ض  مضن أئاء الرسضم حن منضايف إ ضدار      

احمر بتكليف امللتزم بأئاء الرسم ليس بأئاء الرسم ناقصًا وإ ا هضو  ضدار  احملكمضة    

مر جضزاء خطضأ   يسضاهم    للخطأ الواقع من قسم القيد وذلك حتض  ال يت مضي املعضين بضاح    

فيه و  يسع إليضه وإ ضا كضان بسضب  عضدم مطالبتضه مضن اجل ضة املختصضة بالقيضد ، ومضن            

بضضاب أوىل ويف حالضضة  قضضديم الطلبضضا  العارضضضة أثنضضاء نظضضر الضضدعوى اح ضضلية يضضتعط علضض        

احملكمة أن  كلف مقدم الطلض  بسضدائ مضا عسضا  أن يكضون م روضضًا مضن رسضم علض           

 جي ال زم للسدائ.  الطل  وأن هن ه اح



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
757 

مضضضن قضضضانون انجضضضراءا  املدنيضضضة علضضض  أن " صضضضتيف       22إذ كضضضان الضضضنيف يف املضضضائة   -2

احملاكم بال صي يف املسائي احولية والطلبضا  العارضضة علض  الضدعوى اح ضلية الداخلضة       

علضضض  أن " صضضضتيف احملكمضضضة الضضض   نظضضضر      39يف اختصا ضضض ا ......." والضضضنيف يف املضضضائة   

منضضضه علضضض  أن "   99 صضضضي يف الطلبضضضا  العارضضضضة ......." ويف املضضضائة   الضضضدعوى اح ضضضلية بال 

( طلض  املقا ضة القضضائية.............." يضدا     1للمدع  عليه أن يقدم من الطلبا  العارضة:)

عل  أنه ومتض  انعقضد انختصضا  للم كمضة بنظضر الضدعوى اح ضلية أ ضب ق فتصضة          

كضان موضضوعه ال يضدخي حبسض      بنظر الطل  العارض الذا  وافر  ةرائك قبوله ولضو  

اح ي يف اختصا  ا، وأن طل  املقا ة القضائية الذا يقدم من املدع  عليضه بطريضم   

الطلضض  العضضارض ينعقضضد بشضضأنه انختصضضا  للم كمضضة الضض   نظضضر الضضدعوى اح ضضلية أيضضًا  

 كان سببه.

( مضضن قضضانون  370،  368املقضضرر ض يف قضضضاء هضضذ  احملكمضضة ض أن م ضضائ املضضائ ط )          -3

عضضام   املدنيضضة  أن املقا ضضة هضضي إي ضضاء ئيضضن مطلضضوب لضضدائن بضضدين مطلضضوب منضضه ملدينضضه     امل

ويش يف يف املقا ة القانونية أن يكون ك  الطضرفط ئائنضًا ومضدينًا ل خضر وأن يتماثضي      

الضضدينان جنسضضًا وو ضض ًا واسضضت قاًقا وقضضوة وضضضعً ا بينمضضا ال يشضض يف يف املقا ضضة القضضضائية  

ًا ومضدينًا ل خضر كمضا ال يشض يف وجضوئ ار بضايف مضن حيضث         سوى أن يكون طرفاهضا ئائنض  

املوضوأ أو السب  بط الضدينط ولضو كضان أحضد الضدينط حمضي نضزاأ أو غضري معضط املقضدار           

اكت اء بكونه مست م احئاء كما أن املقا ة القانونية صتلف عن املقا ة القضائية 

ا ضضة القانونيضضة أن يتمسضضك ب ضضا يف طريقضضة ووسضضيلة إبضضدائ ا إذ بينمضضا يك ضضي املضضدين يف املق

 ضضراحة أو ضضضمنًا أمضضام حمكمضضة املوضضضوأ بغضضري إجضضراءا  معينضضة فإنضضه جيضض  يف املقا ضضة   

القضضضضائية أن يطلب ضضضا اوصضضضم إمضضضا بضضضدعوى مسضضضتقلة وإمضضضا بطلضضض  عضضضارض وفًقضضضا للمضضضائة    

( من قانون انجراءا  املدنية ض  بانجراءا  املعتائة لرفع الدعوى أو بطل  يقضدم   97/2)

ة يف اجللسضضة حبضضضور اوصضضم ويثبضضق يف حمضضضرها بصضضورة واضضض ة وجازمضضة أو       ةضض اه

بتقديم مذكرة  سلم للخصم وذلك أثناء نظر الضدعوى فضضً  عضن وجضوب سضدائ الرسضم       

املست م عن هذا الطل ، ملا كان ذلك وكان الثابق يف احوراق أن البنك الطاعن قضدم  

ئرهضضم قيمضضة  464.310إليضضه مبلضض   طلبضضًا عارضضضًا ينشضضد قضضضاءت بضضإلزام الطضضاعن بضضأن يضضإئا

القضضروض الشخصضضية وبطاقضضة االئتمضضان الضض  حتصضضي علي ضضا،نجراء املقا ضضة بضضط مضضا هضضو     

مسضضت م لضضه ومضضا عسضض  أن يقضضض  عليضضه بضضه يف الضضدعوى اح ضضلية فلضضم  كل ضضه احملكمضضة    

مصضضدرة احلكضضم االبتضضدائي املإيضضد بضضاحلكم املطعضضون فيضضه بسضضدائ الرسضضم ومضضضق يف          

بق خضضبريًا أسضضند  إليضضه حبضضث موضضضوعه وأقضضر املطعضضون ضضضد  أمضضام    إجضضراءا  إثبا ضضه فنضضد 
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اوبري حبصوله عل  القروض وعدم الوفاء كا  بق  من ضا واعتصضم بضالرجوأ إىل املضإمن     

لديه لت قم اوطر بانت اء خدمة املق ض بينما هسك البنك الطاعن بإن حلضوا املضإمن   

ومضا أن أوئأ اوضبري  قريضر  حكمضق     لديه ال يكون إال يف حالة الوفاة أو العلز الكلي 

حمكمة أوا ئرجة بعدم قبوا الطل  العارض لعدم سضدائ رئضه قبضي أن  كلضف البنضك      

الطاعن بسدائ  وإذ بائر إىل استئناو احلكم وهسك أمام حمكمة االستئناو خبطضأ  

احلكم املستأنف رئ احلكضم املطعضون فيضه علض  سضب  انسضتئناو كضا ال يواج ضه بقالضة          

ائ الرسم يف حضط أن الطضاعن   ينضازأ يف ذلضك وإ ضا انصض  سضب  اسضتئنافه         وجوب سد

وحتل  احلكم بذلك عضن نظضر موضضوأ الطلض  العضارض       -عل  هكينه من السدائ 

فإنه يكون قد اخطأ يف  طبيم القضانون كضا يوجض  نقضضه يف هضذا اوصضو  علض          -

 ان يكون مع النق  انحالة.

من قانون انجراءا  املدنية علض    185انية من املائة وحيث إن النيف يف ال قرة الث -4

أن ))اذا كضضضان احلكضضضم   يضضضنق  اال يف جضضضزء منضضضه بقضضضي نافضضضذًا فيمضضضا يتعلضضضم بضضضاحجزاء  

يضضدا علضض  أنضضه إذا كضضان هنضضا    –احخضضرى مضضا    كضضن م  بضضة علضضي اجلضضزء املنقضضوض ((  

ين صر أثر  علض    ار بايف و بعية بط اجلزء املنقوض وما عدا  من احلكم فإن نقضه ال

ما نق  من احلكم بي  تد إىل ما   ينق  ، كا يستتبع نق  احلكضم يف الضدعوى   

اح ضضضلية ئون حاجضضضة لب ضضضث احسضضضباب املتعلقضضضة بضضضاحلكم الصضضضائر في ضضضا حبيضضضث  عضضضوئ        

 اوصومة واوصوم الي مراكزهم السابقة علي  دور .

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

من احلكم املطعضون فيضه وسضائر احوراق ض  ت صضي يف أن       حيث إن الوقائع ض عل  ما يبط 

( أقام 128/2021املطعون ضد  يف الطعن رقم  ) 109/2021يف الطعن رقم  الطاعن

( الضضضدعوى رقضضضم   128/2021علضضض  البنضضضك املطعضضضون ضضضضد   )الطضضضاعن يف الطعضضضن رقضضضم     

مضه  عمالي جزئي أبوظ" بطل  احلكم ض وفم الطلبضا  اوتاميضة ض بإلزا      2020لسنة78

ئرهضضضم واملتمثلضضضة يف احجضضضور  1.056.778بضضضأن يضضضإئا إليضضضه مسضضضت قا ه العماليضضضة البالغضضضة  

، ومبلض   16/12/2019وحتض    27/11/2019املتأخرة عضن عشضرين يومضًا لل ض ة مضن      

، والبضضونيف عضضن مضضدة اومسضضة عشضضر  2019ئرهضضم البضضونيف السضضنوا عضضن عضضام   77.000

دا انجضضازة عضضن يضضومط ، ومبلضض   بضض 3.021، ومبلضض  2020يومضضًا الضض  عملضض ا خضض ا عضضام  

ئرهضضم مكافضضأة ن ايضضة اودمضضة ومبلضض       594941ئرهضضم بضضدا إنضضذار، ومبلضض     110834

ئرهضضم أقضضر بضضه املطعضضون   90650ئرهضضم  عويضضضًا عضضن ال صضضي التعسضض ي ومبلضض   156159
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ضد  كشروأ التسوية الن ائية الصائرة منه، وأن يسلمه ة ائة اوضةة و ضذكرة العضوئة    

نًا لدعوا  إنه ار بك مع املطعضون ضضد   بع قضة عمضي كوجض  عقضد غضري        ملوطنه، وقاا بيا

ئرهضم احساسضي منضه     45.325بأجر ة را ةامي  2007/ 19/7حمدئ املدة بدءًا من 

مت حترير عقد عمي جديد بأجر سضنوا إمجضالي    1/10/2017ئرهم وبتاريم 18.333

حتضضضض  ئرهضضضضم واسضضضضتمر  ع قضضضضة العمضضضضي   219996ئرهضضضضم احساسضضضضي منضضضضه   543900

وإذ أن   املطعون ضد  خدمته و  يإئ إليضه مسضت قا ه أقضام الضدعوى.      15/12/2019

قدم البنك املطعون ضد  مذكرة جوابية انت   في ا إىل رف  ئعوى الطضاعن واختتم ضا   

بطل  احلكم بإلزام الطاعن بضأن يضإئا إليضه مبلض       –  يسدئ رئه  -بطل  عارض  

وبطاقة االئتمان حتصي علي ا الطضاعن أثنضاء    ئرهم قيمة القروض الشخصية 464.310

مضضضن  ضضضاريم   %12عملضضضه لضضضدى املطعضضضون ضضضضد  واحلكضضضم لضضضه بال ائضضضدة القانونيضضضة بواقضضضع       

حكمضضضق احملكمضضضة يف  23/11/2020حتضضض  السضضضدائ التضضضام.  لسضضضة   30/6/2020

ئرهضضم  22662بأحقيضضة الطضضاعن يف مبلضض     -الضضدعوى اح ضضلية ض بعضضد أن نضضدبق خضضبريًا       

ئرهضضضم البضضضونيف السضضضنوا عضضضن    75698، ومبلضضض  2020ر ينضضضاير يضضضوم مضضضن ةضضض   15أجضضضر

ئرهضم مكافضأة ن ايضضة    199218ئرهضم بضدا إجضضازة،  ومبلض      1222، ومبلض   2019عضام 

ئرهضضضضم  عويضضضضضًا عضضضضن ال صضضضضي التعسضضضض ي كلمضضضضوأ مبلضضضض         135975اودمضضضضة ومبلضضضض   

ئرهم ألزمق املطعون ضد  بأئائه له و سليمه  ذكرة عوئة وةض ائة اوضةة،   434777

وكضذلك الطلض  بشضأن     2020طل  البونيف عن اومسة عشضر يضوم مضن العضام      ورفضق

ئرهم الوارئ بالتسوية وقضق يف الطل  العارض بعضدم قبولضه لعضدم سضدائ      90650مبل  

 2020لسضنة 3409  هذا احلكضم باالسضتئناو رقضم    الرسم. استأنف البنك املطعون ضد

قضضضابً  باالسضضضتئناو رقضضضم  عمضضضالي أبضضضوظ" واسضضضتأن ه الطضضضاعن احملكضضضوم لضضضه اسضضضتئنافًا م  

قضضضضق احملكمضضضة بإلغضضضاء   8/2/2021عمضضضالي أبضضضوظ" و لسضضضة  2020لسضضضنة 3613

احلكضضم املسضضتأنف يف ةضضأن طلضض   )البضضونيف( احربضضا  وقضضضق جمضضدئًا برفضضضه  ليصضضبح     

ئرهضضم . طعضضن احملكضضوم  لضضه يف هضضذا       359079املبلضض  انمجضضالي املقضضضي بضضه للطضضاعن      

نق  عمضالي، وطعضن فيضه احملكضوم      109/2021احلكم بطريم النق  بالطعن رقم 

نق  عمالي، وإذ ُعِرض الطعنان عل  هضذ  احملكمضة    2021/ 128عليه بالطعن رقم 

يف غرفة مشورة أمر  بضم ال حم للطعن السابم ورأ  أن ما جديران بضالنظر وحضدئ    

 جلسة لنظرهما ئون مرافعة ة وية.

 



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
760 

 ) نق  عمالي ( 128/2021أواًل : الطعن رقم 

إنضضه وممضضا ينعضضا  الطضضاعن علضض  احلكضضم انبتضضدائي املإيضضد بضضاحلكم املطعضضون فيضضه     وحيضضث

اوطضضأ يف  طبيضضم القضضانون والقصضضور يف التسضضبي  وال سضضائ يف االسضضتدالا إذ قضضض  بعضضدم 

قبضضوا الطلضض  العضضارض لعضضدم سضضدائ الرسضضم ئون أن  ضضأمر احملكمضضة مصضضدر ه بتكليضضف      

 2017لسضضنة  13مضضن القضضانون رقضضم   17البنضضك الطضضاعن بالسضضدائ يف حضضط أن نضضيف املضضائة  

بشأن  طبيم الرسوم القضائية يستلزم قبي القضاء بعضدم قبضوا الضدعوى  كليضف املعضين      

بضضاحمر بضضأئاء الرسضضم عضضن طلبا ضضه أو طعنضضه غضضري املع ضضي مضضن أئاء الرسضضم ذلضضك ممضضا يعيضض        

 احلكم ويستوج  نقضه.

ة أن الضضنيف يف يف قضضضاء هضضذ  احملكمضض  –وحيضضث إن هضضذا النعضضي سضضديد ذلضضك بضضأن املقضضرر   

بشأن الرسوم القضائية يف إمضارة أبضوظ"    2017( لسنة 13( من قانون رقم )17املائة )

علضض  أنضضه " إذ  ضضبط للم كمضضة أثنضضاء سضضري الضضدعوى أن الرسضضوم املدفوعضضة ال  تناسضض  مضضع       

الطلبضضا  اوتاميضضة أو أن ضضا كانضضق أقضضي مضضن الرسضضوم املسضضت قة أو أن ضضا اسضضتوفيق خ فضضًا    

نون فعلي ضا أن  صضدر أمضرًا بتكليضف املعضين بضأئاء فضرق الرسضم خض ا          ححكام هضذا القضا  

املدة ال  حتدئها ويف حاا عدم قيامه بذلك  قضضي بعضدم القبضوا" م ضائ  أنضه إذا أخطضأ       

قسم القيد يف  قدير الرسوم القضائية املست قة واستوف  مبلغًا ال يتناس  مضع الطلبضا    

ملبلضض  الواجضض  اسضضتي اؤ  أو كضضان خ فضضًا    اوتاميضضة أو كضضان مضضا اسضضتوفا  هضضو أقضضي مضضن ا     

ححكام هذا القانون أو   يستوف ا أ ً  فعلض  احملكمضة قبضي أن حتكضم بعضدم قبضوا       

الضضدعوى أن  صضضدر أمضضرًا بتكليضضف امللتضضزم بسضضدائ الرسضضم، وإذا كضضان الضضنيف املضضذكور       

يسضضضتلزم  كليضضضف املعضضضين بضضضاحمر بتكملضضضة سضضضدائ الرسضضضوم يف حضضضاا نقصضضضان ا فضضضإن ذلضضضك  

من باب أوىل وأحرى مطالبتضه ب ضا حالضة عضدم سضدائها مطلقضًا أثنضاء القيضد ممضا           يستوج 

مإئا  وجوب  كليف امللتزم بأئاء الرسم القضائي عضن طلبا ضه أو طعنضه غضري املع ض  مضن       

أئاء الرسضضم حن منضضايف إ ضضدار احمضضر بتكليضضف امللتضضزم بضضأئاء الرسضضم لضضيس بضضأئاء الرسضضم      

أ الواقضع مضن قسضم القيضد وذلضك حتض  ال يت مضي        ناقصًا وإ ا هو  ضدار  احملكمضة للخطض   

املعين باحمر جزاء خطأ   يساهم فيه و  يسضع إليضه وإ ضا كضان بسضب  عضدم مطالبتضه        

من اجل ة املختصة بالقيد، ومن باب أوىل ويف حالة  قديم الطلبضا  العارضضة أثنضاء نظضر     

عسضضا  أن الضضدعوى اح ضضلية يضضتعط علضض  احملكمضضة أن  كلضضف مقضضدم الطلضض  بسضضدائ مضضا      

يكون م روضًا من رسم عل  الطلض  وأن هن ضه احجضي الض زم للسضدائ)يراجع احلكضم       

(. 31/12/2018نقضض  أبضضوظ" الضضدائرة انئاريضضة جلسضضة   72/2018+76يف الطعضضنط 
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مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة علضض  أن " صضضتيف احملضضاكم       22وكضضان الضضنيف يف املضضائة   

لعارضضضضة علضضض  الضضضدعوى اح ضضضلية الداخلضضضة يف    بال صضضضي يف املسضضضائي احوليضضضة والطلبضضضا  ا  

علض  أن " صضتيف احملكمضة الض   نظضر الضدعوى        39اختصا  ا ......." والضنيف يف املضائة   

منضه علض  أن " للمضدع  عليضه      99اح لية بال صي يف الطلبضا  العارضضة ......." ويف املضائة    

...." يدا علض  أنضه ومتض     ( طل  املقا ة القضائية..........1أن يقدم من الطلبا  العارضة:)

انعقضضد انختصضضا  للم كمضضة بنظضضر الضضدعوى اح ضضلية أ ضضب ق فتصضضة بنظضضر الطلضض     

العضضارض الضضذا  ضضوافر  ةضضرائك قبولضضه ولضضو كضضان موضضضوعه ال يضضدخي حبسضض  اح ضضي يف  

اختصا ض ا، وأن طلض  املقا ضة القضضائية الضذا يقضضدم مضن املضدع  عليضه بطريضم الطلضض           

للم كمضضة الضض   نظضضر الضضدعوى اح ضضلية أيضضًا كضضان    العضضارض ينعقضضد بشضضأنه انختصضضا  

( 370،  368سببه، وكضان مضن املقضرر ض يف قضضاء هضذ  احملكمضة ض أن م ضائ املضائ ط )            

من قانون املعام   املدنية أن املقا ة هضي إي ضاء ئيضن مطلضوب لضدائن بضدين مطلضوب منضه         

ومضدينًا ل خضر وأن    ملدينه ويش يف يف املقا ة القانونيضة أن يكضون كض  الطضرفط ئائنضاً     

يتماثضضي الضضدينان جنسضضًا وو ضض ًا واسضضت قاًقا وقضضوة وضضضعً ا بينمضضا ال يشضض يف يف املقا ضضة         

القضائية سضوى أن يكضون طرفاهضا ئائنضًا ومضدينًا ل خضر كمضا ال يشض يف وجضوئ ار بضايف           

من حيث املوضوأ أو السب  بط الدينط ولو كان أحد الدينط حمضي نضزاأ أو غضري معضط     

كت اء بكونه مسضت م احئاء كمضا أن املقا ضة القانونيضة صتلضف عضن املقا ضة        املقدار ا

القضضضائية يف طريقضضة ووسضضيلة إبضضدائ ا إذ بينمضضا يك ضضي املضضدين يف املقا ضضة القانونيضضة أن        

يتمسك ب ا  راحة أو ضمنًا أمام حمكمة املوضوأ بغري إجضراءا  معينضة فإنضه جيض  يف     

بدعوى مستقلة وإما بطل  عضارض وفًقضا للمضائة     املقا ة القضائية أن يطلب ا اوصم إما

( من قانون انجراءا  املدنية ض  بانجراءا  املعتائة لرفع الدعوى أو بطل  يقضدم   97/2)

ةضض اهة يف اجللسضضة حبضضضور اوصضضم ويثبضضق يف حمضضضرها بصضضورة واضضض ة وجازمضضة أو        

لرسضم  بتقديم مذكرة  سلم للخصم وذلك أثناء نظر الضدعوى فضضً  عضن وجضوب سضدائ ا     

املست م عن هذا الطل ، ملا كان ذلك وكان الثابق يف احوراق أن البنك الطاعن قضدم  

ئرهضضم قيمضضة  464.310طلبضضًا عارضضضًا ينشضضد قضضضاءت بضضإلزام الطضضاعن بضضأن يضضإئا إليضضه مبلضض   

القضضروض الشخصضضية وبطاقضضة االئتمضضان الضض  حتصضضي علي ضضا، نجضضراء املقا ضضة بضضط مضضا هضضو  

ليضضه بضضه يف الضضدعوى اح ضضلية فلضضم  كل ضضه احملكمضضة   مسضضت م لضضه ومضضا عسضض  أن يقضضض  ع 

مصضضدرة احلكضضم االبتضضدائي املإيضضد بضضاحلكم املطعضضون فيضضه بسضضدائ الرسضضم ومضضضق يف          

إجضضراءا  إثبا ضضه فنضضدبق خضضبريًا أسضضند  إليضضه حبضضث موضضضوعه وأقضضر املطعضضون ضضضد  أمضضام     

إمن اوبري حبصوله عل  القروض وعدم الوفاء كا  بق  من ضا واعتصضم بضالرجوأ إىل املض    
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لديه لت قم اوطر بانت اء خدمة املق ض بينما هسك البنك الطاعن بإن حلضوا املضإمن   

لديه ال يكون إال يف حالة الوفاة أو العلز الكلي ومضا أن أوئأ اوضبري  قريضر  حكمضق     

حمكمة أوا ئرجة بعدم قبوا الطل  العارض لعدم سضدائ رئضه قبضي أن  كلضف البنضك      

 استئناو احلكم وهسك أمام حمكمة االستئناو خبطضأ  الطاعن بسدائ  وإذ بائر إىل

احلكم املستأنف رئ احلكضم املطعضون فيضه علض  سضب  انسضتئناو كضا ال يواج ضه بقالضة          

وجوب سدائ الرسم يف حضط أن الطضاعن   ينضازأ يف ذلضك وإ ضا انصض  سضب  اسضتئنافه         

عضارض  وحتل  احلكم بذلك عضن نظضر موضضوأ الطلض  ال     -عل  هكينه من السدائ 

فإنه يكون قد اخطأ يف  طبيم القضانون كضا يوجض  نقضضه يف هضذا اوصضو  علض          -

 ان يكون مع النق  انحالة.  

مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة علض  أن       185وحيث إن النيف يف ال قرة الثانيضة مضن املضائة    

 ))اذا كان احلكم   ينق  اال يف جضزء منضه بقضي نافضذًا فيمضا يتعلضم بضاحجزاء احخضرى        

يضضدا علضض  أنضضه إذا كضضان هنضضا  ار بضضايف    –مضضا    كضضن م  بضضة علضضي اجلضضزء املنقضضوض ((   

و بعيضة بضط اجلضزء املنقضوض ومضا عضدا  مضن احلكضم فضإن نقضضه ال ين صضر أثضر  علض  مضضا              

نق  من احلكضم بضي  تضد إىل مضا   يضنق  ، كضا يسضتتبع نقض  احلكضم يف الضدعوى           

حلكم الصضضضائر في ضضضا حبيضضضث  عضضضوئ   اح ضضضلية ئون حاجضضضة لب ضضضث احسضضضباب املتعلقضضضة بضضضا    

 اوصومة واوصوم الي مراكزهم السابقة علي  دور .

 

********** 
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 )مدني عمالي( 11/8/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ زهري اسكندر 

 وعضوية املستشارين: عثمان مكرم، أزهرا مبار .

(93) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  183)الطعن رقم 

 لتزام " العقد ". أجرة. عقد "  عديي العقد ". عمي. ( ا1

عضضدم جضضواز  عضضديي احلقضضوق وااللتزامضضا  الضضوارئة بعقضضد العمضضي إال كوافقضضة طرفيضضه.          -

 أساس ذلك وعلته.  

  

 ( التزام " العقد ". أجرة. عقد "  عديي العقد ". عمي.2

لتعضضديي بضضاالجر. جضضواز اال  ضضاق علضض   عضضديي عقضضد العمضضي  ضضراحة أو ضضضمنًا ولضضو  علضضم ا  -

إجراء  اح  العمي  عدي  عل  أحكضام العقضد ومل قا ضة واسضتمرار العامضي علض  رأس       

 العمي و قاضيه االجر املعدا ئون اع اض . اعتبار  موافقة ضمنية عل  التعديي. مثاا.

  

(  عضضوي . عمضضي. فصضضي  عسضض ي. قضضوة قضضاهرة. حمكمضضة املوضضضوأ " سضضلطت ا ". نقضض      3

 . احسباب املوضوعية "."أسباب الطعن بالنق 

 قدير جدية املةر ل صضي العامضي مضن العمضي مضن احمضور املوضضوعيه الض   سضتقي ب ضا            -

 حمكمة املوضوأ. ما ئام سائغًا له أ له الثابق باالوراق.

  

(  عضضوي . عمضضي. فصضضي  عسضض ي. قضضوة قضضاهرة. حمكمضضة املوضضضوأ " سضضلطت ا ". نقضض  " 4

 ضوعية ".أسباب الطعن بالنق . احسباب املو

استنائ حمكمة املوضضوأ إىل الوضضع الوبضائي الناةضأ عضن جائ ضة كورونضا و  ضأثري           -

عل  الشركة املطعون ضدها وهي ةركة طريان الذا أثر عل  نشاط ا و وقف العمضي  

لدي ا بالكامي واضطرارها إىل التخلي عن بع  العاملط لدي ا وإعضائة اديكلضة حتض     

السضضتثنائي وانت ائ ضا إىل جديضضة املضةر ل صضضي الطضضاعن    ضتمكن مضضن جماب ضة هضضذا الوضضع ا   

ورف  التعوي  عن ال صضي التعسسض ي. سضائ . النعضي عليضه. جضدا موضضوعي يف سضلطة         

 حمكمة املوضوأ غري جائز أمام حمكمة النق .
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 ( أجر. إجازة. بدال  " بدا انجازة " عمي. 5

ا يتقاضضا  مضضافا   احتساب بدا انجضازة السضنوية علض  أسضاس احجضر احساسضي الضذ        -

إليه بدا السكن للعامي الذا مضا زاا يف اودمضة. احتسضابه علض  أجضر  احساسضي الضذا        

كضضان يتقاضضضا  وقضضق اسضضت قاقه لإلجضضازة ئون إضضضافة هضضذا البضضدا للعامضضي الضضذا انت ضضق       

 خدمته. أساس ذلك. مثاا. 

  

 ( إثبا  " القواعد العامة يف انثبا  ". حمكمة املوضوأ " سلطت ا.6

تخ   ع قضضة العمضضي بعنا ضضرها وحتديضضد بضضدايت ا ومضضد  ا و ر يضض  أثارهضضا مضضن      اسضض -

 مسائي الواقع الذا  ستقي حمكمة املوضوأ بتقدير  ما ئام سائغاع. مثاا.  

  

 ( إثبا  " انقرار ".  لح. عمي. 7

إقرار العامي باستي اء حقوقه بعد انت ضاء عقضد العمضي جضائز. يسضتوى أن  كضون هضذ          -

  علي ا بعقد العمي أو مقررة بقانون العمي. مثاا.  احلقوق مت قًا

  

أنه ولئن كضان ال جيضوز حا مضن طضريف عقضد       –يف قضاء هذ  احملكمة  –املستقر  -1

بالزيضائة أو النقصضان إال    –أو كل قا ضه   –العمي  عضديي احلقضوق وانلتزامضا  الضوارئة بضه      

متضض  كضضان العقضضد  ضض ي اا كوافقضضة الطضضرو ا خضضر علضض   عديلضضه وذلضضك علضض  اعتبضضار أنضضه  

والزمضضا فضض  جيضضوز ححضضد املتعاقضضدين الرجضضوأ فيضضه أو  عديلضضه بإرائ ضضه املن ضضرئة عمضض  باملضضائة  

 .( من قانون املعام   املدنية267)

أن ان  ضاق علض   عضديي العقضد كمضا قضد يضتم         –يف قضاء هذ  احملكمة  -املقرر  -2

  العمضي  عضدي  علض  أحكضام      راحة يصح أن يكون ضمناا وبالتالي فإذا أجرى  ضاح 

فرضضي العامضي بضه واسضتمر علض        –ولو كان التعديي متعلقا باحجر  –العقد أو مل قا ه 

رأس عملضضه يتقاضضض  احجضضر املعضضدا ئون أا اعضض اض ُعضضد ذلضضك موافقضضة ضضضمنية منضضه علضض    

 عضضديي العقضضد، وأنضضه مضضن املقضضرر أيضضضا أنضضه متضض  انت ضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه إىل النتيلضضة  

 ة ف  يعيبه من بعضد قصضور  يف أسضبابه القانونيضة إذ حملكمضة الضنق  أن  نشضأ        الص ي

له أسبابا جديدة كيما  صلح ب ا قضاء  ئون أن  نقضه، ملضا كضان ذلضك وكضان الثابضق      

بضضاحوراق وأنضضه يف إطضضار جماب ضضة جائ ضضة كورونضضا الضض  اجتاحضضق العضضا  والضض   ضضضرر مضضن  

ي فقضضضد قضضضرر جملضضضس إئار  ضضضا بتضضضاريم  جرائ ضضضا نشضضضايف املطعضضضون ضضضضدها و وقضضضف بالكامضضض 
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إعضضضائة هيكلت ضضضا والتخلضضضي علضضض  عضضضدئ مضضضن املضضضوظ ط العضضضاملط لضضضدي ا    2020أبريضضضي23

والتخ ي  من أجور املوظ ط الذين مت اسضتبقاؤهم يف العمضي ح اظضا علض  اسضتمراريت ا      

وئ ومة نشضاط ا، ملضا كضان ذلضك وكضان الثابضق بضاحوراق أن الطضاعن اسضتمر علض  رأس           

اضضضي أجضضر  املعضضدا ئون أا اعضض اض منضضه وئون أن يطالضض  باوصضضوما  علضض       عملضضه يتق

أجر  إىل أن مت إن اء خدمته من طرو املطعون ضدها وكانضق حمكمضة أوا ئرجضة قضد     

استخلصق من ذلك حصوا موافقته الضمنية علض  التخ ضي  يف احجضر وقضضق بضرف       

عضض اض منضضه أو مطالبضضة  طلبضضه بضضال روق بعضضد أن ثبضضق لضضدي ا اسضضتمرار  يف العمضضي ئون أا ا  

بتلك ال روق وأيدها احلكم املطعون فيه يف قضضائ ا إال أنضه أسضس الضرف  علض  انعضدم       

 قديم الطاعن كا يثبق حصوا اوصم من أجر ، وم مضا كضان وجضه الضرأا يف السضب       

الضضذا انبنضض  عليضضه رفضض  الطلضض  فلمضضا كضضان احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضد انت ضض  إىل نتيلضضة  

من بعضد   –الص ي ة ال  خليف إلي ا احلكم املستأنف ف  يعيبه  صائفق مع النتيلة 

قصور  يف أسبابه القانونية وما  ضمنته  لكم احسباب مضن  قريضرا  قانونيضة خاطئضة      –

   إذ حملكمة النق  أن  نشأ له أسبابا جديدة ُ صلح ب ا قضاء  ئون أن  نقضه.     

ملةر ل صضي العامضي مضن العمضي     أن  قدير جدية ا –يف قضاء هذ  احملكمة  –املقرر -3

إ ا هو من احمور املوضوعية الض   سضتقي  حمكمضة املوضضوأ بتقضديرها ئون معقض  مضا        

 .ئام  قدير  سائغا وحمموال عل  أ ي ثابق باحوراق ويك ي حلمي قضائ ا

واملإيضضد حكم ضضا يف هضضذا اوصضضو  بضضاحلكم     –إذكانضضق حمكمضضة أوا ئرجضضة   -4

ن واقع الدعوى وأسضانيدها بضأن املضةر الضذا  سضتند إليضه       قد استخلصق م –املطعون فيه 

كضان سضببا    –مع جمموعة من العاملط لضدي ا   –املطعون ضدها يف إن اء خدمة الطاعن 

مقبوال ونا ا عن الوضع الوبائي الذا أثر عل  نشاط ا إذ  وقف العمي لدي ا بالكامي 

إىل إعضضائة هيكلت ضضا حتضض   بسضضب  ذلضضك الوبضضاء الضضذا اجتضضا  العضضا  بأسضضر  ممضضا حضضدا ب ضضا  

 ضضتمكن مضضن جماب ضضة الوضضضع انسضضتثنائي الضضذا  ضضرئ  فيضضه مثلضض ا مثضضي كضضي ةضضركا          

ومضضن  –الطضضريان يف العضضا  ممضضا اضضضطرها علضض  التخلضضي علضض  جضضزء مضضن العضضاملط لضضدي ا       

بسب   لك الظضروو انسضتثنائية الض  أملت ضا الضضرورة وال ئخضي دضا         -ضمن م الطاعن 

انضق احملكمضة قضد رأ  يف  لضك احسضباب مضا يضةر إن ضاء خدمضة          في ا، ملا كضان ذلضك وك  

الطضضضضاعن ئون أن يكتسضضضضي ذلضضضضك انن ضضضضاء أا  ضضضضبغة  عسضضضض ية ورفضضضضضق بالتضضضضالي طلبضضضضه  

بالتعوي  وأيدها احلكم املطعون فيه فيمضا خلصضق إليضه مضن انعضدام الصضبغة التعسض ية        

لسضب  يضض     لل صي من العمي وعدم حتقم ةروطه ومن ثضم فضإن النعضي كضا ورئ ب ضذا ا     
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جمرئ جدا موضوعي فيمضا حملكمضة املوضضوأ مضن سضلطة يف  قضدير جديضة املضةر ل صضي          

 العامي من العمي من عدمه وهو غري جائز أمام حمكمة النق .  

أن  -من قانون  نظضيم ع قضا  العمضي    79 و 78وفقا ححكام املائ ط -املقرر  -5

انجضازة السضنوية للعامضي بضط      املشرأ فرق يف ةأن احجر الضذا ُي سض  علض  أساسضه بضدا     

مضضن ال يضضزاا يف اودمضضة ومضضن انت ضضق خدمتضضه، فبينمضضا ُي سضض  البضضدا لضضبوا علضض  أسضضاس    

أجر  احساسي الذا يتقاضا  مضافا إليه بدا السكن فإنه ُي س  للثاني علض  أسضاس   

أجر  احساسي الذا كان يتقاضا  وقق است قاقه لإلجازة ئون إضافة هذا البدا، ملضا  

ك وكانضضق مطالبضضة الطضضاعن ببضضدا انجضضازة قضضد هضضق بعضضد انت ضضاء خدمتضضه فضضإن       كضضان ذلضض 

املسضضت م لضضه عضضن ذلضضك البضضدا ُيسضض   يف هضضذ  احلالضضة علضض  أسضضاس أجضضر  احساسضضي الضضذا  

كضان يتقاضضضا  ئون إضضضافة بضضدا السضضكن، وملضضا كضضان احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضد قضضض   

ازة سضضنوية قضضدرها  لبضضدا إجضض  بتعضضديي احلكضضم املسضضتأنف منت يضضا إىل اسضضت قاق الطضضاعن     

يضضضوم ومضضضض  يف  قضضضدير البضضضدا املسضضضت م عضضضن السضضضنتط احخري ضضضط مضضضن عملضضضه كبلضضض      42

( ئرهضضم فضضإن مضضا خلضضيف إليضضه كضضان سضضائغا و  اضضالف فيضضه القضضانون أو الثابضضق     80844)

باحوراق، وليس   ي ا ما هسك به الطاعن بوجه النعي من أن عقد العمي املةم بينضه  

الضنيف فيضه علض  اسضت قاقه لبضدا انجضازة علض  أسضاس احجضر           وبط املطعون ضضد  قضد مت  

الشضضامي ذلضضك أنضضه بضضاالط أ علضض  العقضضد وعلضض  املل ضضم " أ" التضضابع لضضه ا ضضضح خلضضو  مضضن أا     

 نصييف بذلك، ملا كان ذلك وكان ما قض  به احلكم املطعون فيه من بدا انجضازة  

ق بضاحوراق فضإن النعضي عليضه     سائغا ومةرا  ةيرا سليما و  اضالف فيضه القضانون أو الثابض    

 .كا ورئ ب ذا السب  يض   عل  غري أساس وجديرا بالرف 

أن اسضضضتخ   ع قضضضة العمضضضي بعنا ضضضرها    –يف قضضضضاء هضضضذ  احملكمضضضة   –املقضضضرر  -6

وحتديد بدايت ا ومد  ا و ر ي   ثارها من أمضور الواقضع الضذا  سضتقي حمكمضة املوضضوأ       

ا  ةيضضرا سضضليما و  صضضالف فيضضه الثابضضق يف بتقضضدير  ئون معقضض  متضض  كضضان سضضائغا ومضضةر 

احوراق، ملضضا كضضان ذلضضك وكانضضق حمكمضضة أوا ئرجضضة قضضد اسضضتند  يف حتديضضد املضضدة عضضن  

وأن  خضر يضوم    15/7/2020بدا اننذار من واقع  أن إن اء خدمة الطاعن كان بتضاريم  

ومضق عل  هضدى مضن ذلضك     12/10/2020بتاريم  عمي له لدى املطعون ضدها كان

يضوم و ضبط دضا أن الطضاعن حتصضي علض  مضا يزيضد          59مضدة اننضذار وحضدئ  ا ب     يف ضبك

عمضضا نضضيف عليضضه عقضضد العمضضي فرفضضضق طلبضضه بالبضضدا وأيضضدها احلكضضم املطعضضون فيضضه فيمضضا   

خلصضضق إليضضه و  يضضدا الطضضاعن كضضا يضضوهن هضضذا االسضضتخ   املإيضضد كضضا لضضه أ ضضي ثابضضق     

 .ه ب ذا السب  عل  غري أساسباحوراق، ومن ثم يض   النعي عل  احلكم املطعون في
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أن إقضرار العامضي باسضتي اء حقوقضه بعضد انت ضاء        –يف قضضاء هضذ  احملكمضة     –املقرر -7

عقد العمي جائز سواء كانق هضذ  احلقضوق مت ًقضا علي ضا بعقضد العمضي أو مقضررة بقضانون         

ة العمي، ملا كان ذلك وكان الثابق مضن ا  اقيضة التسضوية املةمضة بضط الطضرفط واملم ضور       

بتوقيضضع الطضضاعن إقضضرار  كوجب ضضا بأنضضه " ... لقضض  مسضضت قا ه بالكامضضي مضضن قبضضي االحتضضائ      

( وإنضه   ولضن يكضون لديضه أيضة مطالبضا  ضضد االحتضائ مقابضي أجضر           1)وفقا للمل م رقم 

( ئرهضم  183100غري مدفوأ ...." وإذ ثبق لدى احملكمة حتويضي املطعضون ضضدها ملبلض  )    

 ا أجر  املقا ة بط ما يسضت قه عضن بضدا مكافضأة     عل  احلساب البنكي للطاعن فإن

ن اية اودمة وبط ما مت حتويله حبسابه كوج  التسوية لتنت ي إىل أن ما بقي م  ضدا  

( ئرهضضم وهضضو مضضا قضضضق بضضه حمكمضضة أوا ئرجضضة  4861بذمضضة املطعضضون ضضضدها هضضو مبلضض  )

 .غري أساسوأيدها فيه احلكم املطعون فيه، مما يض   النعي عليه ب ذا السب  عل  

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي يف   –عل  ما يبط من احلكم املطعون فيضه وسضائر احوراق    –وحيث إن الوقائع 

عمضضالي جزئضضي أبضضو ظضض" علضض       626/2020أن املضضدعي )الطضضاعن( أقضضام الضضدعوى رقضضم     

املضضدع  علي ضضا )املطعضضون ضضضدها ( طلضض  يف ختام ضضا إلزام ضضا بضضأن  ضضإئا لضضه مسضضت قا ه          

ئرهضضم (197762ن وجضضه حضضم مضضن أجضضر  كبلضض  )   ة املتمثلضضة فيمضضا مت خصضضمه بضضدو  العماليضض

( ئرهضم، وبضدا   180717و عويضه عن ال صي التعس ي من العمي، وبدا إنضذار كبلض  )  

( 47500( ئرهضضم، وبضضدا اسضضتقرار كبلضض  )   152849إجضضازة عضضن  خضضر سضضنتط كبلضض   )    

بضضدا سضضكن نقضضدا  ( ئرهضضم، و293864ئرهضضم، وبضضدا مكافضضأة ن ايضضة اودمضضة كبلضض  )  

 120وحت  السدائ التام، و كاليف ةض ن أمتعتضه بواقضع     10/2020اعتبارا من ة ر 

( ئرهضم، وفائضدة  أخرييضة بواقضع     20000كيلوغرام، و ذاكر س ر له وحسر ه كبلض  ) 

عن املبل  احملكضوم بضه، وإلزام ضا  سضليمه ةض ائة اوضةة و.ضوا احلكضم بالن ضاذ           12%

ان ذلك قضاا إنضه مت ندبضه للعمضي لضدى املطعضون ضضدها بوظي ضة         املعلي ب  ك الة، ويف بي

( ئرهضم احساسضي   60239بضأجر إمجضالي قضدر  )    18/8/2014طيار اعتبارا من  اريم 

حيضضث  12/10/2020( ئرهضضم وظضضي علضض  رأس عملضضه إىل  ضضاريم     40422منضضه كبلضض  ) 

قامضضق املطعضضون ضضضدها بإن ضضاء خدمتضضه ئون سضضب  مشضضروأ فكانضضق الضضدعوى، حضضضر        

عون ضدها بوكيي عن ا قدم جوابا عن الدعوى هسك فيه بأن إن اء عمضي الطضاعن   املط

كضضضان بسضضضب  جائ ضضضة كورونضضضا والضضض    شضضضق يف العضضضا  ممضضضا أئى إىل  وقضضضف نشضضضايف       

الشضضركة بالكامضضي وحضضتم علي ضضا إجضضراء إعضضائة هيكلت ضضا وانسضضتغناء علضض  جانضض  مضضن         
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 قا ه  سضضلم كوجب ضضا العضضاملط لضضدي ا وقضضد مت جضضراء  سضضوية مضضع الطضضاعن خبصضضو  مسضضت  

كامضضي مضضا لضضه مضضن حقضضوق و  يبضضم لضضه أا مبلضض  م  ضضدا بضضذمت ا وانت ضضق إىل طلضض  رفضض   

الدعوى لعدم الص ة والثبضو  كمضا  قضدمق بطلض  عضارض بضإجراء املقا ضة بضط مضا قضد           

يكون مست قا للطاعن من مبال  وما قامق بت ويله حبسضابه مضن مبضال  يضتعط خصضم ا      

،  ضداوا نظضر الضدعوى بعضدة جلسضا  اقتضضاها سضريها  بضائا         مما عس  أن ُيقض  لضه بضه  

خ دا الطرفان املتنازعان ما دم من ئفوأ وأوجه ئفاأ إىل أن أ ضب ق الضدعوى جضاهزة    

حكمضضق احملكمضضة بضضإلزام املطعضضون ضضضدها بضضأن     31/1/2021لل صضضي في ضضا وبتضضاريم  

 ضد بضذمت ا   ( ئرهضم فضارق بضدا مكافضأة ن ايضة اودمضة امل       4861 إئا للطاعن مبلض  ) 

( 47500(ئرهضضم عضضن بضضدا إجاز ضضه ومبلضض  ) 46485بعضضد طضضر  مضضا مت حتويلضضه حبسضضابه و) 

( ئرهضضم 98847ئرهضضم عضضن بضضدا انسضضتقرار حبيضضث يكضضون إمجضضالي املبلضض  املقضضضي بضضه )    

ألزمق املطعون ضدها بأئائه للطاعن وألزمت ا أئاء  ضذكرة سض ر عضوئة ملوطنضه ون قضا       

مضضن  ضضاريم احلكضضم    %4فائضضدة  أخرييضضة بواقضضع   كلضضوغرام و 60ةضض ن أمتعتضضه يف حضضدوئ   

وحتضض  السضضدائ التضضام و سضضليمه ةضض ائة يف اوضضةة ورفضضضق مضضا عضضدا ذلضضك مضضن طلبضضا ،           

عمضالي   63/2021استأن ق الشركة احملكوم علي ضا هضذا احلكضم باالسضتئناو رقضم      

واحملكمة بتضاريم   118/2021أبو ظ" واستأن ه احملكوم له  قاب  باالستئناو رقم 

قضضضضق يف االسضضضتئنافط بتعضضضديي احلكضضضم املسضضضتأنف بضضضإلزام املسضضضتأنف        29/3/2021

( ئرهم و أييضد   191571ضدها  قاب  بأن  إئا للمستأنف  قاب      )الطاعن( مبل  )

فيمضضا عضضدا ذلضضك، طعضضن الطضضاعن وحضضد  يف هضضذا احلكضضم بطريضضم الضضنق  بضضالطعن املاثضضي      

ه جضضدير بضضالنظر ف ضضدئ  وعضضرض الطعضضن علضض  هضضذ  احملكمضضة بغرفضضة مشضضورة وإذ رأ  أنضض 

 جلسة لنظر .  

وحيث ينع  الطاعن بالسب  احوا عل  احلكم املطعون فيه اوطضأ يف  طبيضم القضانون    

وال سائ يف االستدالا والقصور يف التسبي  عندما رف  طلبه ب روق احجضور مضن ةض ر    

بقالضضة عضضدم وجضضوئ مضضا ي يضضد اوصضضم مضضن الرا ضض        10/2020وحتضض  ةضض ر   10/2019

ن قسائم حتويي الرا   املدىل ب ا من طرفه وال   إكد حصضوا اوصضم مضن    وملت تا ع

أجر  عن احةض ر حمضي املطالبضة، كمضا الت ضق احلكضم املطعضون فيضه عضن ةض ائة احجضر            

الصضضائرة مضضن املطعضضون ضضضدها واملم ضضورة خباه ضضا والضض   إكضضد بضضأن احجضضر انمجضضالي          

( ئرهضضضم وقضضد خلضضضق  لضضضك  40422( ئرهضضضم واحساسضضي كبلضضض  ) 60239للطضضاعن كبلضضض  ) 

الشضض ائة مضضن أا عبضضارة   يضضد التخ ضضي  املزعضضوم بنضضاء علضض  قضضرار جملضضس إئارة املطعضضون        
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ضضدها، ممضضا يكضون احلكضضم املطعضون فيضضه إذ رفضض  طلبضه بال ضضارق يف احجضور فإنضضه قضضد      

 خالف الثابق باحوراق كا يعيبه ويستوج  نقضه.  
ولضضئن أنضضه  -هضضذ  احملكمضضةيف قضضضاء - وحيضضث إن هضضذا النعضضي مضضرئوئ كضضا هضضو مسضضتقر

أو -احلقضوق وانلتزامضضا  الضضوارئة بضضه  كضان ال جيضضوز حا مضضن طضريف عقضضد العمضضي  عضضديي   

بالزيضضائة أو النقصضضان إال كوافقضضة الطضضرو ا خضضر علضض   عديلضضه وذلضضك علضض       -كل قا ضضه

اعتبار أنه مت  كان العقضد  ض ي اا والزمضا فض  جيضوز ححضد املتعاقضدين الرجضوأ فيضه أو          

-عام   املدنيضة إال أن املقضرر   ( من قانون امل267إرائ ه املن رئة عم  باملائة ) عديله ب

أن ان  اق عل   عديي العقد كما قد يتم  راحة يصح أن يكون ضضمناا   -يف قضائ ا

ولضو كضان    –وبالتالي فإذا أجرى  اح  العمي  عدي  علض  أحكضام العقضد أو مل قا ضه     

امضضي بضضه واسضضتمر علضض  رأس عملضضه يتقاضضض  احجضضر    فرضضضي الع –التعضضديي متعلقضضا بضضاحجر  

املعدا ئون أا اع اض ُعد ذلك موافقة ضمنية منه عل   عضديي العقضد، وأنضه مضن املقضرر      

أيضضضا أنضضه متضض  انت ضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه إىل النتيلضضة الصضض ي ة فضض  يعيبضضه مضضن بعضضد   

ة كيمضا  صضلح   قصور  يف أسبابه القانونية إذ حملكمة النق  أن  نشأ له أسبابا جديد

ب ا قضاء  ئون أن  نقضه، ملا كان ذلضك وكضان الثابضق بضاحوراق وأنضه يف إطضار جماب ضة        

جائ ضة كورونضا الضض  اجتاحضق العضا  والضض   ضضرر مضن جرائ ضضا نشضايف املطعضون ضضضدها         

إعضضائة هيكلت ضضا  2020أبريضضي  23و وقضضف بالكامضضي فقضضد قضضرر جملضضس إئار  ضضا بتضضاريم   

 العاملط لدي ا والتخ ضي  مضن أجضور املضوظ ط الضذين مت      والتخلي عل  عدئ من املوظ ط

استبقاؤهم يف العمي ح اظا عل  استمراريت ا وئ ومة نشضاط ا، ملضا كضان ذلضك وكضان      

الثابضضضق بضضضاحوراق أن الطضضضاعن اسضضضتمر علضضض  رأس عملضضضه يتقاضضضضي أجضضضر  املعضضضدا ئون أا     

خدمتضه مضن طضرو     اع اض منه وئون أن يطال  باوصوما  عل  أجضر  إىل أن مت إن ضاء  

املطعون ضدها وكانضق حمكمضة أوا ئرجضة قضد استخلصضق مضن ذلضك حصضوا موافقتضه          

الضضضمنية علضض  التخ ضضي  يف احجضضر وقضضضق بضضرف  طلبضضه بضضال روق بعضضد أن ثبضضق لضضدي ا        

اسضضضتمرار  يف العمضضضي ئون أا اعضضض اض منضضضه أو مطالبضضضة بتلضضضك ال ضضضروق وأيضضضدها احلكضضضم   

ف  علضض  انعضضدم  قضضديم الطضضاعن كضضا يثبضضق     املطعضضون فيضضه يف قضضضائ ا إال أنضضه أسضضس الضضر   

حصوا اوصم من أجر ، وم مضا كضان وجضه الضرأا يف السضب  الضذا انبنض  عليضه رفض           

الطلضض  فلمضضا كضضان احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضد انت ضض  إىل نتيلضضة  صضضائفق مضضع النتيلضضة         

قصضور  يف أسضبابه    –من بعد  –الص ي ة ال  خليف إلي ا احلكم املستأنف ف  يعيبه 
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ية وما  ضمنته  لكم احسباب مضن  قريضرا  قانونيضة خاطئضة إذ حملكمضة الضنق        القانون

 أن  نشأ له أسبابا جديدة ُ صلح ب ا قضاء  ئون أن  نقضه.     

وحيث ينع  الطاعن بالسب  الثاني عل  احلكم املطعون فيه اوطأ يف  طبيم القضانون  

بضضه مضضن انعضضدام  ضضوافر وال سضائ يف انسضضتدالا عنضضدما أيضضد احلكضضم املسضضتأنف فيمضا قضضض    

ةرويف ال صي التعس ي ورف  طلض  التعضوي  بضالرغم ممضا ثبضق بضاحوراق مضن أن سضب          

إن ضضاء خدمضضة الطضضاعن ال  ضضق للعمضضي بصضضلة وإ ضضا سضضببه  قد ضضه لشضضكوى ضضضد املطعضضون   

ضضضدها للمطالبضضة كسضضت قا ه، كمضضا أن كتضضاب انن ضضاء الصضضائر عن ضضا   يتطضضرق ال مضضن  

ء كورونضا أو إىل القضرار السضيائا الضذا  تسضاند إليضه املطعضون        قري  وال من بعيد إىل وبضا 

ضدها يف  ةير فصي الطاعن من العمضي  ممضا يتضضح معضه بضأن احلكضم املطعضون فيضه إذ         

رف  التعضوي  املطالض  بضه عضن ال صضي التعسض ي فقضد ةضابه ال سضائ يف انسضتدالا كضا            

 يعيبه ويستوج  نقضه.  

أن  قضدير   –يف قضضاء هضذ  احملكمضة     –و مقضرر  وحيث إن هذا النعي غري سضديد، ملضا هض   

جدية املةر ل صي العامي من العمي إ ا هو من احمور املوضوعية ال   ستقي حمكمضة  

املوضوأ بتقديرها ئون معقض  مضا ئام  قضدير  سضائغا وحممضوال علض  أ ضي ثابضق بضاحوراق          

حكم ضا  واملإيضد   –ويك ي حلمي قضائ ا، ملا كان ذلك وكانق حمكمة أوا ئرجضة  

قد استخلصق من واقع الدعوى وأسضانيدها   –يف هذا اوصو  باحلكم املطعون فيه 

مضع جمموعضة مضن     –بأن املةر الذا  ستند إليه املطعضون ضضدها يف إن ضاء خدمضة الطضاعن      

كان سببا مقبوال ونا ا عن الوضع الوبائي الذا أثر عل  نشاط ا إذ  –العاملط لدي ا 

ي بسب  ذلك الوباء الذا اجتضا  العضا  بأسضر  ممضا حضدا ب ضا        وقف العمي لدي ا بالكام

إىل إعائة هيكلت ا حت   تمكن من جماب ة الوضع انسضتثنائي الضذا  ضرئ  فيضه مثلض ا      

مثي كي ةركا  الطريان يف العا  مما اضطرها عل  التخلي عل  جزء مضن العضاملط   

الض  أملت ضا الضضرورة     بسب   لك الظروو انسضتثنائية  -ومن ضمن م الطاعن  –لدي ا 

وال ئخي دا في ضا، ملضا كضان ذلضك وكانضق احملكمضة قضد رأ  يف  لضك احسضباب مضا يضةر            

إن ضضاء خدمضضة الطضضاعن ئون أن يكتسضضي ذلضضك انن ضضاء أا  ضضبغة  عسضض ية ورفضضضق بالتضضالي  

طلبضضه بضضالتعوي  وأيضضدها احلكضضم املطعضضون فيضضه فيمضضا خلصضضق إليضضه مضضن انعضضدام الصضضبغة       

العمي وعدم حتقم ةروطه ومن ثم فإن النعي كا ورئ ب ضذا السضب    التعس ية لل صي من 

يض   جمرئ جدا موضوعي فيما حملكمة املوضضوأ مضن سضلطة يف  قضدير جديضة املضةر       

 ل صي العامي من العمي من عدمه وهو غري جائز أمام حمكمة النق .   
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ه اوطضا  وحيث ينع  الطاعن بالسب  الثالث من أسباب النعي عل  احلكم املطعون فيض 

يف  طبيضضم القضضانون وال سضضائ يف انسضضتدالا والقصضضور يف التسضضبي  عنضضدما قضضض  ببضضدا         

يضضوم علضض  أسضضاس أجضضر  احساسضضي ولضضيس علضض  أسضضاس أجضضر        84انجضضازة املسضضت م عضضن  

الشضضامي باملخال ضضة لعقضضد العمضضي والضضذا ا  ضضم فيضضه الطرفضضان علضض  اسضضت قاقه لبضضدا إجضضازة    

الي احجر، مما جيعي املست م له عن بدا  خضر  يوم يف السنة عل  أساس إمج 42بواقع 

( ئرهم وليس بالقيمة املقضي له ب ا، كا جر احلكم املطعون 113232سنتط كبل  )

 فيه بقضائه عل  ذلك الن و إىل فال ة الثابق باحوراق واستوج  نقضه.  

 78كضضام املضضائ ط وفقضضا حح -وحيضضث إن هضضذا النعضضي غضضري سضضديد، ذلضضك أنضضه مضضن املقضضرر  

أن املشضرأ فضرق يف ةضأن احجضر الضذا ُي سضض       -مضن قضانون  نظضيم ع قضا  العمضي       79و

عل  أساسه بدا انجازة السنوية للعامي بط من ال يزاا يف اودمة ومن انت ق خدمتضه،  

فبينما ُي س  البدا لبوا عل  أساس أجر  احساسي الضذا يتقاضضا  مضضافا إليضه بضدا      

س أجضضر  احساسضضي الضضذا كضضان يتقاضضضا  وقضضق   السضضكن فإنضضه ُي سضض  للثضضاني علضض  أسضضا  

است قاقه لإلجازة ئون إضافة هذا البدا، ملا كان ذلك وكانق مطالبة الطاعن ببضدا  

انجضضازة قضضد هضضق بعضضد انت ضضاء خدمتضضه فضضإن املسضضت م لضضه عضضن ذلضضك البضضدا ُيسضض   يف هضضذ     

احلالة عل  أساس أجر  احساسي الذا كان يتقاضضا  ئون إضضافة بضدا السضكن، وملضا      

كان احلكضم املطعضون فيضه قضد قضض  بتعضديي احلكضم املسضتأنف منت يضا إىل اسضت قاق           

يوم ومض  يف  قدير البدا املست م عضن السضنتط    42الطاعن لبدا إجازة سنوية قدرها 

( ئرهم فإن ما خلضيف إليضه كضان سضائغا و  اضالف      80844احخري ط من عمله كبل  )

  ي ا ما هسك به الطاعن بوجه النعضي مضن أن   فيه القانون أو الثابق باحوراق، وليس 

عقد العمي املةم بينه وبط املطعون ضد  قد مت النيف فيه عل  است قاقه لبضدا انجضازة   

عل  أساس احجر الشامي ذلك أنه باالط أ عل  العقد وعل  املل م " أ" التابع له ا ضضح  

م املطعون فيه مضن  خلو  من أا  نصييف بذلك، ملا كان ذلك وكان ما قض  به احلك

بدا انجازة سائغا ومةرا  ةيرا سليما و  االف فيضه القضانون أو الثابضق بضاحوراق فضإن      

 النعي عليه كا ورئ ب ذا السب  يض   عل  غري أساس وجديرا بالرف .  

وحيضضث ينعضض  الطضضاعن بالسضضب  الرابضضع علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه  اوطضضأ يف  طبيضضم           

تدالا حينما أيد احلكم املستأنف فيمضا قضض  مضن رفض  بضدا      القانون وال سائ يف االس

 15/7/2020اننذار املطال  به من طرو الطاعن بقالة أن إن اء خدمته كان بتضاريم  

بضالرغم ممضا هضو ثابضق بضاحوراق مضن أن إن ضاء         12/10/2020و خر يوم عمضي لضه بتضاريم    
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ريم كضضضضضان بتضضضضضا –مضضضضضع جمموعضضضضضة مضضضضضن العضضضضضاملط لضضضضضدى املطعضضضضضون ضضضضضضدها     –خدمتضضضضضه 

وبدون إنذار من ا مما كان يتعط معه إسنائ الطاعن بدا إنذار بضأجر   12/10/2020

( ئرهضضم، وإذ خضضالف احلكضضم املطعضضون فيضضه هضضذا النظضضر   180717ث ثضضة ةضض ور وكبلضض  ) 

وقض  برف  الطل  فقضد جضر  ذلضك إىل فال ضة الثابضق بضاحوراق كضا يعيبضه ويسضتوج           

 نقضه.  

أن اسضتخ     –يف قضضاء هضذ  احملكمضة     –هضو مقضرر    وحيث إن هذا النعي مرئوئ، ملا

ع قة العمي بعنا ضرها وحتديضد بضدايت ا ومضد  ا و ر يض   ثارهضا مضن أمضور الواقضع الضذا           

 ستقي حمكمة املوضوأ بتقدير  ئون معق  مت  كان سائغا ومةرا  ةيضرا سضليما و    

ة قضد اسضتند    صالف فيه الثابق يف احوراق، ملا كان ذلضك وكانضق حمكمضة أوا ئرجض    

يف حتديضضضد املضضضدة عضضضن بضضضدا اننضضضذار مضضضن واقضضضع أن إن ضضضاء خدمضضضة الطضضضاعن كضضضان بتضضضاريم      

بتضضضضاريم  وأن  خضضضضر يضضضضوم عمضضضضي لضضضضه لضضضضدى املطعضضضضون ضضضضضدها كضضضضان        15/7/2020

يضوم   59ومضق عل  هدى من ذلك يف ضبك مدة اننذار وحضدئ  ا ب   12/10/2020

قضضد العمضضي فرفضضضق طلبضضه و ضضبط دضضا أن الطضضاعن حتصضضي علضض  مضضا يزيضضد عمضضا نضضيف عليضضه ع

بالبدا وأيدها احلكم املطعون فيه فيما خلصق إليضه و  يضدا الطضاعن كضا يضوهن هضذا       

االسضضتخ   املإيضضد كضضا لضضه أ ضضي ثابضضق بضضاحوراق، ومضضن ثضضم يضضض   النعضضي علضض  احلكضضم  

 املطعون فيه ب ذا السب  عل  غري أساس.    

ه اوطضضأ يف  طبيضضم وحيضضث ينعضض  الطضضاعن بالسضضب  اوضضامس علضض  احلكضضم املطعضضون فيضض    

القانون وال سائ يف انسضتدالا حينمضا أيضد احلكضم املسضتأنف يف رفضضه لبضدا مكافضأة         

ن اية اودمة املطال  ب ضا معتصضما كضا قدمتضه املطعضون ضضدها مضن  سضوية للمسضت قا           

 نعت ا لن س ا ئون أن يتثبضق احلكضم مضن قيام ضا بت ويضي املبلض  الضوارئ يف التسضوية إىل         

البنكي، مما يكون احلكضم املطعضون فيضه ملضا قضض  علض  هضذا الن ضو         حساب الطاعن 

 فقد أخي حبم الدفاأ وةابه ال سائ يف االستدالا كا يعيبه ويستوج  نقضه.  
أن إقضرار العامضي    –يف قضاء هذ  احملكمة  –وحيث إن هذا النعي مرئوئ، ملا هو مقرر 

ذ  احلقضوق مت ًقضا علي ضا    باستي اء حقوقضه بعضد انت ضاء عقضد العمضي جضائز سضواء كانضق هض         

بعقد العمي أو مقررة بقضانون العمضي، ملضا كضان ذلضك وكضان الثابضق مضن ا  اقيضة التسضوية           

املةمة بط الطرفط واملم ورة بتوقيع الطضاعن إقضرار  كوجب ضا بأنضه " ... لقض  مسضت قا ه       

بضا   ( وإنه   ولن يكضون لديضه أيضة مطال   1بالكامي من قبي االحتائ )وفقا للمل م رقم 

ضد االحتائ مقابي أجر غري مدفوأ ...." وإذ ثبق لضدى احملكمضة حتويضي املطعضون ضضدها      
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( ئرهضضم علضض  السضضاب البنكضضي للطضضاعن فإن ضضا أجضضر  املقا ضضة بضضط مضضا      183100ملبلضض  )

يست قه عضن بضدا مكافضأة ن ايضة اودمضة وبضط مضا مت حتويلضه حبسضابه كوجض  التسضوية            

( ئرهضم وهضو مضا    4861املطعضون ضضدها هضو مبلض  )    لتنت ي إىل أن ما بقضي م  ضدا بذمضة    

، ممضا يضض   النعضي     قضضق بضه حمكمضة أوا ئرجضة وأيضدها فيضه احلكضم املطعضون فيضه         

 عليه ب ذا السب  عل  غري أساس.

وحيضضث ينعضض  الطضضاعن بالسضضب  السضضائس علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه اوطضضأ يف  طبيضضم      

ه مضن فائضدة  أخرييضة بضالرغم     القانون عندما قض  بإلغاء احلكم املستأنف فيما قض  بض 

مما هو مقرر قضضاءاا مضن أن عضدم  ن يضذ املضدين اللتزامضه التعاقضدا بغضري مضةر ُيعضد خطضأ            

يوج  مسإوليته وُيلزمه بتعوي  الضرر النا ج عنه بال ائدة التأخريية مت  ثبق مماطلضة  

ه املطعون ضدها يف سدائ مست قا  الدائن، كا يتعط معه نق  احلكضم املطعضون فيض   

 والقضاء جمدئا بال ائدة املطال  ب ا.

 

********** 
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 ) ارا( 17/8/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبدا  عل  عبدا  

 وعضوية املستشارين: هاةم إبراهيم التوم إبراهيم، أمحد محدين طبيم الرحيمه.

(94) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  10)الطعن رقم 

 ( ةركا .1

مضضضضن قضضضضانون  71الشضضضضركة ذا  املسضضضضإولية احملضضضضدوئة. مقصضضضضوئها يف معنضضضض  املضضضضائة   -

الشركا  التلارية  . جواز أن  إسضس مضن ةضخيف واحضد طبيعضي أو اعتبضارا. ال يسضأا        

 مالك رأس ماا الشركة عن التزاما  ا إال كقدار رأس املاا الوارئ بعقد  أسيس ا.  

  

 ( ةركا . حمكمة املوضوأ " سلطت ا ". 2

اخراج الشريك من الشركة. مناطه. وجوئ أسضباب جديضة  ضةر فصضله كشضريك مضن        -

الشضضضركة.  قضضضدير جديضضضة طلضضض  أغلبيضضضة الشضضضركاء فصضضضي وإخضضضراج أحضضضد الشضضضركاء مضضضن  

الشضضركة ممضضا اضضضع ملطلضضم  قضضدير حمكمضضة املوضضضوأ ئون رقابضضة علي ضضا مضضن حمكمضضة    

 ا.  النق . مت  كان  قديرها سائغًا له أ له الثابق باالوراق. مثا

  

( مضضن قضضانون 71إن الشضضركة ذا  املسضضإولية احملضضدوئة وعلضض  مضضا  قضضضي بضضه املضضائة )  -1

الشركا  التلارية هي الشركة ال  ال يقضي عضدئ الشضركاء في ضا عضن اثضنط وال يزيضد        

( ةريكا وال يسأا كي من م إال بقدر حصضته يف رأس املضاا، وجيضوز لشضخيف     50عن )

ةركة ذا  مسإولية حمدوئة وال يسضأا مالضك    واحد طبيعي أو اعتبارا  أسيس وهلك

رأس ماا الشركة عن التزاما  ا إال كقدار رأس املاا الضوارئ بعقضد  أسيسض ا، و سضرا     

عليه أحكام الشركة ذا  املسإولية احملدوئة الوارئة يف هذا القانون فيمضا ال يتعضارض   

 .مع طبيعت ا

ه ال جيضوز إخضراج الشضريك يف    وعل  مضا جضرى بضه قضضاء هضذ  احملكمضة ضضضضض أنض         املقرر -2

الشضضركا  التلاريضضة ومن ضضا الشضضركة ذا  املسضضإولية احملضضدوئة طاملضضا بقيضضق الشضضركة        

قائمة وظي الشريك حمت ظًا حبصصضه في ضا الن ع قتضه ب ضا وبالشضركاء يف هضذا النضوأ        

مضضن الشضضركا  ال  قضضوم علضض  أسضضاس االعتبضضارا  الشخصضضية بضضط الشضضركاء، وال  ضضضار    
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كونه  اح  حصيف في ا طاملا   يكن له  ضلة بإئار  ضا. ومضن    الشركة من ةريك ل

مضضن قضضانون  677املقضضرر أيضضضًا أن املنضضايف يف إخضضراج الشضضريك مضضن الشضضركة عمضضً  باملضضائة    

املعام   املدنية أن  كون هنا  أسباب جديه  ةر فصضله كشضريك مضن الشضركة وأن     

من الشركة اضضع   قدير جدية طل  أغلبية الشركاء فصي أو إخراج أحد الشركاء 

ملطلم  قدير حمكمة املوضوأ ئون رقابة علي ا من حمكمة النق  يف ذلك مت  كضان  

 قديرها سائغًا وله أ له الثابق باحوراق. ملا كان ذلضك وكضان الثابضق بضاحوراق اال  ضاق      

بط الطاعن احوا عل   أسيس الشركا  حمي الضدعوى وهضي ةضركا  ذا  مسضإولية     

، وكضان املت ضم    %49ونصضي  الطضاعن احوا    %51ضضد  احوا   حمدوئة نصي  املطعضون 

عليه بتم يد عقد  أسيس ةركة ...................... أن الطرو احوا )املطعون ضضد  احوا(  

 لضضضك كامضضضي رأئضضضاا املإسسضضضة املسضضضماة ......................... رخصضضضة بلديضضضة أبضضضوظ" رقضضضم    

قضضضم ................... بينمضضضا الطضضضرو الثضضضاني هضضضو املالضضضك   ................. عضضضضوية غرفضضضة التلضضضارة ر

لكافضضضة احج ضضضزة الطبيضضضة واملعضضضدا  وا ليضضضا  وكافضضضة موجضضضوئا  املستشضضض   واحج ضضضزة  

وفتةا  الت اليي الطبية ولذلك ا  قا عل   أسيس الشركة ذا  املسضإولية احملضدوئة   

 حتديضضد رأئضضاا   للطضضرو الثضضاني ومت   %49للمطعضضون ضضضد  احوا و    %51بين مضضا بنسضضبة  

الضف ئرهضم والطضرو الثضاني      255الف ئرهضم حصضة الطضرو احوا     500الشركة كبل  

الضضف ئرهضضم ويقضضر الشضضريكان أن احلصضضيف النقديضضة ئفعضضق بالكامضضي وأوئعضضق يف    245

بنك . كما أن البيان أن مجيع عقوئ الشركا  حمي الدعوى قد هضق مسضتوفية كافضة    

قانونية، ومن ثم فإن ثبو  اال  اق بين ما عل  أن املتطلبا  الشكلية لتأسيس ا بصورة 

املطعون ضد  الثضاني جمضرئ ك يضي للرخصضة فضإن هضذا اال  ضاق ال يعضدو أن يكضون عيبضًا           

طاا  ن يذ عقد الشركة الض   أسسضق بصضورة قانونيضة سضليمة، ومضن ثضم فلضيس هنالضك          

مضضن مضضةر نخضضراج الشضضريك وهضضو  ضضاح  النصضضي  احكضضة مضضن احلصضضيف حسضض  عقضضد        

مضضن قضضانون   80، 79تأسضضيس إال إذا رغضض  هضضو يف التنضضازا وفقضضا ملضضا  قضضضي بضضه املضضوائ        ال

الشركا  التلارية، وال يناا من ذلك القوا بإجضازة القضانون للشضخيف الواحضد  أسضيس      

ةضضركة ذا  مسضضإولية حمضضدوئة إذ أن هضضذ  احلالضضة ال ع قضضة دضضا حبالضضة الطلضض  بضضإخراج      

  احلكم املطعضون فيضه علض  هضذ  النتيلضة      الشريك من ةركة مإسسة وقائمة. وإذ انت 

وقض  بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء جمدئًا برف  الدعوى فإنه يكضون قضد انت ض     

   إىل النتيلة القانونية الص ي ة يتعط معه رف  الطعن.
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 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

ي يف  ت صض  –عل  ما يبط من احلكم املطعون فيه وسائر احوراق -وحيث إن الوقائع 

 ضارا كلضي    363/2020أن الطاعنط من احوا وحت  اوامس أقاموا الضدعوى رقضم   

أبضضضوظ" يف مواج ضضضة املطعضضضون ضضضضدهم، بطلضضض  إخضضضراج املطعضضضون ضضضضد  احوا مضضضن عقضضضوئ  

 أسيس الشركا  مضن الطاعنضة الثانيضة وحتض  الرابعضة وإئخضاا املطعضون ضضد  السضائس          

ال  ضاق بضط املطعضون ضضد  احوا والطضاعن      بدي  عنه. وذلك عل  سند مضن القضوا انضه مت ا   

 %51احوا علضض   أسضضيس الشضضركا  املضضذكورة علضض  أن  كضضون نسضضبة مسضضاهمة احوا       

وذلضضضك مضضضن أجضضضي اسضضضتكماا الشضضضكي القضضضانوني دضضضذ        %49ونسضضضبة مسضضضاهمة الثضضضاني   

الشركا  طبقًا للقانون والنظم املعمضوا ب ضا يف الدولضة علض  أن يتقاضض  املطعضون ضضد         

مضضالي معضضط مقابضضي ك التضضه لتلضضك الضضرخيف، إال أنضضه وبعضضد مضضرور سضضنوا  مضضن    احوا مبلضض  

إنشاء الرخيف حاوا ال بح من وجوئ ائه كشريك يف  لك الشركا  فأقام الضدعوى  

 ضضارا كلضضي أبضضوظ"، كمضضا أقضضام الطضضاعن احوا ئعضضوى متقابلضضة     2515/2016رقضضم 

ا ئرجضة  بطل  احلكم بصورية عقد  أسيس الشركا  فصدر حكم مضن حمكمضة أو  

 2019لسضنة   1781و1689لصاا املطعون ضد  فتم الطعن عليه باالستئنافط رقمضي  

يف موضضضضوأ االسضضضتئناو احوا  10/3/2020 ضضضارا أبضضضوظ" و ضضضدر احلكضضضم بتضضضاريم 

برفضه ويف الثضاني بإلغضاء احلكضم املسضتأنف والقضضاء جمضدئًا بضرف  الضدعوى اح ضلية          

علض  أمضضواا املضضدع  علضضي م أ ضضليًا   4/12/2019وفضك احللضضز الت  ظضضي امللقضضي بتضضاريم  

ويف الدعوى املتقابلة احلكم للمدع   قضابً  بصضورية عقضد  أسضيس ةضركة املستشض         

ك يضضي -ابً  ةضضريكًا  ضضوريًا م واعتبضضار املضضدع  عليضضه  قضض2/8/1999................ املضضإرخ 

م ومت رف  الطعن عليه بالنق  وذلك كوج  احلكم الصائر يف الطعن رقض  -رخصة

، وملضضا كضان احلكضضم الن ضضائي والبضا  السضضالف قضضد   11/8/2020بتضاريم   584/2020

حسضضم حقيقضضة وروئ اسضضم املطعضضون ضضضد  احوا يف الرخصضضة بأنضضه ةضضريك  ضضورا ولضضيس         

ةريكًا فعليًا وكان الطاعن احوا يرغ  بضم رأئاا للشركة وكضذلك اسضتكماا   

يقضوم باملسضاهمة    %51سضبة  الشكي القانوني دا بوجضوئ ةضريك مضواطن إمضارا ي فعلضي بن     

يف رأس ماا  لك الشركا  فقد ا  م مع الطاعن السضائس علض  أن يضتم نقضي احلصضيف      

مضن حصضيف الشضركا  حمضي      %51املسللة  ضوريًا باسضم املطعضون ضضد  احوا والبالغضة      

الضضدعوى إليضضه وذلضضك لتوفيضضم أوضضضاع ا كون ضضا ذا  مسضضإولية حمضضدوئة وفقضضًا ملتطلبضضا         

دا به نقامة الدعوى بطل  احلكم بضإخراج املطعضون ضضد  احوا    القانون، احمر الذا ح
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مضضضضن عقضضضضوئ  أسضضضضيس كضضضضي مضضضضن ةضضضضركة املستشضضضض   ............... وةضضضضركة املستشضضضض        

( وةضضضركة  ضضضيدلية ..................... وةضضضركة  ضضضيدلية .....................  1...................فضضضرأ )

العدا لتعضديي عقضوئ التأسضيس املشضار إلي ضا      باعتبار  ةريكًا  وريًا وفاطبة الكا   

وإضافة الشضريك اجلديضد الضذا اتضار  الطضاعن احوا ئون احلاجضة إىل موافقضة املطعضون         

ضد  احوا وفاطبة بقية املطعون ضدهم من أجضي  سض يي إجضراءا  وهكضط الطضاعن      

لض   احوا من التوقيع عل  م حضم عقضوئ التأسضيس اجلديضدة وإضضافة الشضريك اجلديضد ع       

حكمضضق حمكمضضة أوا ئرجضضة بضضإخراج املطعضضون     23/9/2020 لضضك الضضرخيف. وبتضضاريم  

ضد  احوا الشريك الصورا من الضرخيف التلاريضة وسضائر مسضتندا  ا الرئيضة احخضرى       

للشضركا  الطاعنضضة الثانيضضة والثالثضضة والرابعضة واوامسضضة وبضضانذن للطضضاعن احوا بإضضضافة   

ملضضضذكورة بعضضضد اسضضضتي اء مجيضضضع    الطضضضاعن السضضضائس كشضضضريك جديضضضد يف الشضضضركا  ا    

االة اطا  املقررة وفقًا للتشريعا  النافذة وئون حاجة إىل حضضور أو موافقضة املطعضون    

 1843/2020ضد  احوا. استأنف املطعون ضد  احوا هذا احلكم باالسضتئناو رقضم   

قضضضق احملكمضضة بإلغضضاء احلكضضم املسضضتأنف والقضضضاء   18/11/2020 ضضارا وبتضضاريم 

لضدعوى . طعضن الطضاعنون يف هضذا احلكضم بطريضم الضنق  بضالطعن رقضم          جمدئًا برف  ا

بضضنق   -ب يئضضة أخضضرى-حكمضضق حمكمضضة الضضنقيف  2/2/2021ريم وبتضضا 10/2020

احلكم املطعون فيه ويف موضوأ االستئناو برفضه و أييد احلكضم املسضتأنف، فتقضدم    

بغضضضرض الغضضضاء حكضضضم  256/2021املطعضضضون ضضضضد  احوا بطلضضض  كوجضضض  الطعضضضن رقضضضم  

ق  املشضضار إليضضه للضضبط ن لعضضدم  ضض حية اديئضضة الضض  أ ضضدر ه وذلضضك الةضض ا  أحضضد    الضضن

القضضضاة يف إ ضضدار  رغضضم اةضض اكه يف اديئضضة الضض  أ ضضدر  احلكضضم االسضضتئنايف رقمضضي  

 14/6/2021.  وبتضضضضضضضضاريم 10/3/2020بتضضضضضضضضاريم  2019لسضضضضضضضضنة  1781و  1689

 2/2/2021م حكمق حمكمضة الضنق  بقبضوا الطلض  وإلغضاء احلكضم الصضائر بتضاري        

نقضض   ضضارا للضضبط ن وإحالضضة الطعضضن لضضدائرة أخضضرى     2021لسضضنة  10يف الطعضضن رقضضم  

لنظضضر  . ون ضضاذًا دضضذا القضضضاء أحيضضي الطعضضن دضضذ  الضضدائرة بغضضرض ال صضضي في ضضا جمضضدئًا،     

 و قرر نظرها  لسة اليوم.  

وحيضضث إن حا ضضي مضضا ينعضضي بضضه الطضضاعنون بأسضضباب طعضضن م علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه       

القضضضانون واوطضضضأ يف  طبيقضضضه والقصضضضور يف التسضضضبي  وال سضضضائ يف االسضضضتدالا       فال ضضضة

وفال ضضة الثابضضق بضضاحوراق وانخضض ا حبضضم الضضدفاأ. وذلضضك حينمضضا قضضض  بإلغضضاء احلكضضم       

املستأنف والقضضاء جمضدئًا بضرف  الضدعوى علض  سضند أن مضا انت ض  إليضه حكضم الضنق             
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بصورية ةراكة املطعون ضد   والذا حاز قوة احمر املقضي 584/2020السابم رقم 

ف  يقبي قانونًا إخراج الشريك الصورا واستبداله بشريك  خر مع بقاء ا ثضار القانونيضة   

للشركة ال  ثبق عوار ةكل ا القانوني، حيث احنرو احلكضم املطعضون فيضه بوقضائع     

النضضزاأ عضضن القاعضضدة القانونيضضة واجبضضة التطبيضضم، وأن احلكضضم االبتضضدائي املسضضتأنف قضضام        

بتكييف طلبا  الطاعنط التكييف القانوني الص يح بعضد أن أثبضق أن املطعضون ضضد      

احوا جمرئ ةريك  ورا وك يي رخصة وأن االلتزام املطلوب هضو التضزام عضيين  سضمح     

طبيعتضضه أن يقضضوم حكضضم القاضضضي فيضضه مقضضام التن يضضذ العضضيين، وملضضا كضضان م ضضائ احلكضضم     

من عدم  ضوافر أا مضن احسضباب احلصضرية     املطعون فيه ضمنيًا حي الشركة عل  الرغم 

( من قضانون الشضركا  التلاريضة فيكضون قضد أخطضأ يف       295املنصو  علي ا يف املائة )

ف م الواقع يف الدعوى ويف التطبيم القانوني السليم . كما خالف احلكم املطعون فيضه  

حكضم   ( مضن قضانون املعضام   املدنيضة والض  نصضق علض  أن يقضوم        382أيضٍا نيف املضائة ) 

القاضضضي مقضضام التن يضضذ إذا كضضان موضضضوأ احلضضم عمضضً  وئ ضضق بضضذلك طبيعتضضه، وكضضان  

طبيعضة ئعضضوى الطضاعن هضضو القيضام بعمضضي اسضتوجبق التشضضريعا  القيضام بضضه لتوفيضم أوضضضاأ       

، كمضضا  %51الشضضركا  و عضضديي عقضضوئ  أسيسضض ا بإئخضضاا مضضواطن ةضضريك فعلضضي بنسضضبة  

نائًا إىل بطض ن عقضد التأسضيس    أخطأ كضذلك حينمضا قضض  ضضمنيًا حبضي الشضركة اسضت       

عل  ضوء ما جاء حبكم النق  املشار إليه عل  الرغم من أن ذلك احلكضم وإن قضض    

بالصورية إال إنه   يقضي بالبط ن أو احلي أو التصض ية وإ ضا يضتلخيف بيانضه يف إثبضا       

الصضضورية يف اجلضضزء مضضن العقضضد املتعلضضم بالشضضراكة ومن ضضا نسضضبة الشضضريك )املطعضضون ضضضد    

وا( ومضضن ثضضم فضضإن بضضاقي ةضضرويف وأحكضضام العقضضوئ حمضضي الضضدعوى    سضض ا احلكضضم،  اح

ومضن ثضضم ال ي  ض  بطضض ن أو  ضورية في ضضا و بقض  سضضارية وبكامضي  ثارهضضا القانونيضة، وملضضا       

كضضان ادضضدو مضضن الضضدعوى هضضو الرغبضضة يف إن ضضاذ العقضضد و  ضضائا الضضبط ن الكلضضي بقضضدر      

ك بتعضديي النصضاب القضانوني ملسضاهمة     االمكان و صض يح اجلضزء الباطضي مضن العقضد وذلض      

الشضضضريك املضضضواطن حتضضض  يتوافضضضم مضضضع نصضضضو  القضضضانون، وذلضضضك بتعضضضديي عقضضضوئ  أسضضضيس    

الشضضركا  اململوكضضة لضضه لتكضضون متوافقضضة مضضع نصضضو  القضضانون بشضضكي فعلضضي ولضضيس       

ويكضضضون مقابلضضض ا ذا  النسضضضبة مضضضن    %51 ضضضورا وأن يكضضضون للشضضضريك املضضضواطن نسضضضبة   

اجلديضضد لضضه بضضاأ طويضضي وخضضةة كضضبرية يف إئارة املنشضضه        احربضضا ، السضضيما وأن الشضضريك  

الص ية واملستش يا  و تلك العديضد من ضا كضا يسضتوج  االسضتلابة لطلبا ضه واحلكضم        

بضإخراج املطعضضون ضضضد  الثضاني وإئخضضاا الطضضاعن السضضائس بضديً  لضضه، وإذ خضضالف احلكضضم    

 نقضه.  املطعون فيه هذا النظر وقض  برف  الدعوى فيكون معيبًا ويستوج  
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وحيث إن هذا النعي كلمله يف غري حمله ، ذلضك أن الشضركة ذا  املسضإولية احملضدوئة     

( من قانون الشركا  التلارية هي الشركة الض  ال يقضي   71وعل  ما  قضي به املائة )

( ةريكا وال يسأا كي من م إال بقدر 50عدئ الشركاء في ا عن اثنط وال يزيد عن )

وز لشخيف واحد طبيعي أو اعتبضارا  أسضيس وهلضك ةضركة     حصته يف رأس املاا، وجي

ذا  مسضضإولية حمضضدوئة وال يسضضأا مالضضك رأس مضضاا الشضضركة عضضن التزاما  ضضا إال كقضضدار    

رأس املضضضاا الضضضوارئ بعقضضضد  أسيسضضض ا، و سضضضرا عليضضضه أحكضضضام الشضضضركة ذا  املسضضضإولية    

رر ضضضضض وعلض  مضا    احملدوئة الوارئة يف هضذا القضانون فيمضا ال يتعضارض مضع طبيعت ضا. ومضن املقض        

جضضرى بضضه قضضضاء هضضذ  احملكمضضة ضضضضضض أنضضه ال جيضضوز إخضضراج الشضضريك يف الشضضركا  التلاريضضة 

ومن ضضا الشضضركة ذا  املسضضإولية احملضضدوئة طاملضضا بقيضضق الشضضركة قائمضضة وظضضي الشضضريك         

حمت ظضضًا حبصصضضه في ضضا الن ع قتضضه ب ضضا وبالشضضركاء يف هضضذا النضضوأ مضضن الشضضركا  ال    

الشخصية بضط الشضركاء، وال  ضضار الشضركة مضن ةضريك         قوم عل  أساس االعتبارا 

لكونضضه  ضضاح  حصضضيف في ضضا طاملضضا   يكضضن لضضه  ضضلة بإئار  ضضا. ومضضن املقضضرر أيضضضًا أن      

من قانون املعام   املدنيضة أن   677املنايف يف إخراج الشريك من الشركة عمً  باملائة 

يضة طلض     كون هنا  أسباب جديضه  ضةر فصضله كشضريك مضن الشضركة وأن  قضدير جد       

أغلبيضضة الشضضركاء فصضضي أو إخضضراج أحضضد الشضضركاء مضضن الشضضركة اضضضع ملطلضضم  قضضدير     

حمكمضة املوضضوأ ئون رقابضة علي ضا مضن حمكمضة الضنق  يف ذلضك متض  كضان  قضضديرها           

سضضائغًا ولضضه أ ضضله الثابضضق بضضاحوراق. ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان الثابضضق بضضاحوراق اال  ضضاق بضضط      

لضضدعوى وهضضي ةضضركا  ذا  مسضضإولية   الطضضاعن احوا علضض   أسضضيس الشضضركا  حمضضي ا   

، وكضان املت ضضم  %49ونصضي  الطضضاعن احوا   %51حمضدوئة نصضي  املطعضضون ضضد  احوا    

عليضضه بتم يضضد عقضضد  أسضضيس ةضضركة املستشضض   .................. أن الطضضرو احوا )املطعضضون      

صضضة ضضضد  احوا(  لضضك كامضضي رأئضضاا املإسسضضة املسضضماة املستشضض   ....................... رخ   

بلدية أبوظ" رقضم .............. عضضوية غرفضة التلضارة رقضم ................ بينمضا الطضرو الثضاني         

هضضو املالضضك لكافضضة احج ضضزة الطبيضضة واملعضضدا  وا ليضضا  وكافضضة موجضضوئا  املستشضض           

واحج زة وفتةا  الت اليي الطبية ولذلك ا  قا عل   أسيس الشركة ذا  املسضإولية  

للطضضرو الثضضاني ومت حتديضضد   %49للمطعضضون ضضضد  احوا و   %51مضضا بنسضضبة  احملضضدوئة بين 

الف ئرهضم والطضرو    255الف ئرهم حصة الطرو احوا  500رأئاا الشركة كبل  

الف ئرهم ويقر الشريكان أن احلصيف النقدية ئفعق بالكامضي وأوئعضق    245الثاني 

د هضضق مسضضتوفية يف بنضضك . كمضضا أن البضضيان أن مجيضضع عقضضوئ الشضضركا  حمضضي الضضدعوى قضض 

كافة املتطلبا  الشكلية لتأسيس ا بصورة قانونية، ومن ثم فإن ثبضو  اال  ضاق بين مضا    
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عل  أن املطعون ضد  الثاني جمرئ ك يي للرخصة فإن هذا اال  ضاق ال يعضدو أن يكضون    

عيبضضًا طضضاا  ن يضضذ عقضضد الشضضركة الضض   أسسضضق بصضضورة قانونيضضة سضضليمة، ومضضن ثضضم فلضضيس  

اج الشضضريك وهضضو  ضضاح  النصضضي  احكضضة مضضن احلصضضيف حسضض   هنالضضك مضضن مضضةر نخضضر

مضن قضانون    80، 79عقد التأسيس إال إذا رغ  هو يف التنازا وفقا ملضا  قضضي بضه املضوائ     

الشركا  التلارية، وال يناا من ذلك القوا بإجضازة القضانون للشضخيف الواحضد  أسضيس      

ة الطلضض  بضضإخراج  ةضضركة ذا  مسضضإولية حمضضدوئة إذ أن هضضذ  احلالضضة ال ع قضضة دضضا حبالضض    

الشريك من ةركة مإسسة وقائمة. وإذ انت   احلكم املطعضون فيضه علض  هضذ  النتيلضة      

وقض  بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء جمدئًا برف  الدعوى فإنه يكضون قضد انت ض     

 إىل النتيلة القانونية الص ي ة يتعط معه رف  الطعن.
 

********** 
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 ) ارا( 17/8/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –لسيد املستشار/ عبدا  عل  عبدا  برئاسة ا

 وعضوية املستشارين: هاةم إبراهيم التوم إبراهيم، حممد حسن حممد عل  مصط  .

(95) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  585)الطعن رقم 

 ( إجراءا  " إجراءا  انف س". اف س. ئعوى " ئعوى انف س. 1

طل  الفتتضا  إجضراءا  انفض س سضواء كضان املضدين       التزام من يتقدم إىل احملكمة ب -

مضضن  74،  73أو اجل ضضة الرقابيضضة املختصضضة أن يرفضضم مضضع طلبضضه الوثضضائم املبينضضة باملضضائ ط      

بشأن انف س وإال قضق احملكمة بعضدم قبضوا    2016لسنة  9املرسوم بقانون احتائا 

بأيضضة بيانضضا  أو جضضواز أن  قضضرر احملكمضضة مضضنح مقضضدم الطلضض   جضض  لتزويضضدها  -الطلضض . 

مستندا  إضافية لتأييد طلبضه أو  قضرر قبضوا الطلض  وفضم الشضرويف الض   راهضا لل  ضاظ          

 عل  مصل ة الدائنط. أساس ذلك.  

  

( إجراءا  " إجراءا  انف س". اف س. ئعوى " ئعوى انف س. حمكمة املوضوأ " 2

 رقابة حمكمة النق ".

ارية املست قة احئاء ئون أسضباب مشضروعه ال   جمرئ إمتناأ املدين عن ئفع ئيونه التل -

 عن  أنه متوق ضا وفقضًا ححكضام انفض س. اعتبضار  قرينضة يف غضري مصضل ته.  كييضف مضا           

يعضد  وق ضضًا بضضاملعن  املشضضار إليضضه مضضن مسضائي القضضانون يضضتعط أن  ب ث ضضا حمكمضضة املوضضضوأ.   

 خضوع ا يف ذلك لرقابة حمكمة النق .  

  

 لنق . النعي الذا ال حيقم سوى مصل ة نظرية حبته ". ( نق  " أسباب الطعن با3

ال يعيضض  احلكضضم مضضا يكضضون قضضد ةضضابه مضضن قصضضور يف أسضضبابه أو اسضضتطرئ إليضضه مضضن       -

 قريضضرا  قانونيضضة خاطئضضة مضضا ئام قضضد انت ضض  إىل النتيلضضة  الصضض ي ة. حملكمضضة الضضنق        

 استكماا احسباب أو  ص ي  ا ئون أن  نقضه.  
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انف س ". اف س. ئعوى " ئعوى انف س".  حكم "  سبيبه. ( إجراءا  " إجراءا  4

 سبي  غري معي  ". حمكمة املوضوأ " رقابة حمكمة النق . نق  " أسباب الطعن 

 بالنق . ما ال يقبي من ا " . قوة قاهرة.

 قضضديم املضضدين طالضض  افتتضضا  إجضضراءا  انفضض س رخصضضة  اريضضة منت يضضة باملخال ضضة ملضضا     -

من وجوب  قديم  ورة مصدقة من الرخصة التلارية والسضلي التلضارا   يتطلبه القانون 

وخلو احوراق ممضا ي يضد  وق ضه عضن سضدائ ئيونضه التلاريضة. انت ضاء احلكضم معضه إىل عضدم            

قبوا طل  افتتا  إجراءا  انف س.   يح . ال يناا من ذلك  قد ه  قريضر الستشضارا   

ال  وجضد إيضرائا . عتبضار ذلضك مضن       مكلف مضن قبلضه يتضضمن مبضال  مسضت قة للغضري. وأنضه       

 قبيي الدليي الذا ا طنعه  لن سه.  

باعتبضضار جائ ضضة كورونضضا أذمضضة  2021لسضنة   5هسضكه بقضضرار جملضضس الضضوزراء رقضضم   -

 مالية طارئة. غري مقبوا باعتبارها حالة عامة ال  نم عن اضطراب املركز املالي لديه.

  

عوى " ئعوى انف س ". حكم "  سبيبه. ( إجراءا  " إجراءا  انف س ". اف س . ئ5

 سبي  غري معي  " حمكمة املوضوأ " رقابة حمكمة النق . نق  " أسباب الطعضن  

 بالنق . ما ال يقبي من ا ".  قوة قاهرة. حمكمة املوضوأ. 

اكتسضضضاب  ضضض ة التضضضاجر. ةضضضرطه. االةضضضتغاا باالعمضضضاا التلاريضضضة بائضضضه وحلسضضضابه     -

 او التلضضار  ال ي ضض ض. علضض  مضضن يدعيضضه إقامضضة الضضدليي  واصاذهضضا حرفضضة معتضضائة لضضه. احضض 

عليضضه. اسضضتخ    ضض ة التضضاجر مضضن مسضضائي الواقضضع  سضضتقي ب ضضا حمكمضضة املوضضضوأ ئون      

معق  مت  كضان استخ  ض ا سضائغًا ال فال ضة فيضه بالثابضق بضاحوراق و سضتند حسضباب          

بضوا طلض    مةرة  ك   حلمضي قضضائ ا. سضتنائ احلكضم املطعضون فيضه يف قضضائه بعضدم ق        

افتتضضا  إجضضراءا  انفضض س إىل عضضدم  قضضديم مقضضدم الطلضض  مضضا ي يضضد اةضضتغاله باالعمضضاا          

التلاريضضة واسضضتمرار  يف ممارسضضت ا علضض  وجضضه االسضضتمرار واالعتيضضائ وهضضو امللضضزم بإقامضضة         

 الدليي عل  ذلك.   يح.  

  

بشضضأن  9/2016مضضن املرسضضوم بقضضانون احتضضائا رقضضم     68قانونضضا بضضنيف املضضائة  املقرر -1

علضض  املضضدين ان يتقضضدم اىل احملكمضضة بطلضض  افتتضضا  انجضضراءا     -1فضض س علضض  انضضه:  ان

وفقا ححكام هذا الباب إذا  وقف عن ئفع ئيونه يف مواعيد اسضت قاق ا ملضدة  زيضد عضن     

يومضضا عمضضي متتاليضضة نتيلضضة اضضضطراب مركضضز  املضضالي أو كضضان يف حالضضة ذمضضة ماليضضة           30
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ية فتصة وجض  عليضه اخطضار  لضك اجل ضة      إذا كان املدين خاضعا جل ة رقاب-2مدينة.

  15( مضن هضذ  املضائة وذلضك قبضي      1كتابة برغبته يف  قديم الطل  املشضار اليضه يف البنضد )   

مخسة عشر يومضا عمضي مضن  ضاريم  قضديم الطلض  وللل ضة الرقابيضة املختصضة ان  قضدم ايضة            

  مضضن ذا 73مسضضتندا  أو ئفضضوأ بشضضأن ذلضضك الطلضض  اىل احملكمضضة، كمضضا نصضضق املضضائة   

يقضضدم الطلضض  مضضن املضضدين او اجل ضضة الرقابيضضة املختصضضة اىل       -( 1) -القضضانون علضض  ان: 

   -احملكمة مبينا فيه أسباب الطل  ويرفم معه الوثائم اال ية:

مضضذكرة  تضضضمن و ضض ا جمضضزًا لوضضضع املضضدين االقتصضضائا واملضضالي ومعلومضضا  عضضن          -أ

 أمواله، بانضافة اىل بيانا  م صلة عن العاملط لديه.

 ورة مصدقة عضن الرخصضة التلاريضة أو الصضناعية أو امل نيضة للمضدين وعضن سضلله         -ب 

 التلارا الصائر عن السلطة املختصة يف االمارة.   

 ورة عن الدفا ر التلارية أو البيانا  املالية أو امل نية للمدين وعن سلله التلضارا   –ج 

 الصائر عن السلطة املختصة يف انمارة.

 وقعضضا  السضضيولة النقديضضة للمضضدين و وقعضضا  احربضضا     -1- ضضي:  قريضضر يتضضضمن ا   –ئ 

بيضان بأئضاء الضدائنط    -2واوسائر عن ف ة االثين عشر ةض را التاليضة لتقضديم الطلض .    

واملضضدينط املعلضضومط وعنضضاوين م ومقضضدار حقضضوق م أو ئيضضون م والضضضمانا  املقدمضضة دضضا ان      

غضري املنقولضة والقيمضة التقريبيضة لكضي      بيانًا   صيليا بأمواا املضدين املنقولضة و  -3وجد .

 من  لك احمواا عند  اريم  قديم الطل  وبيان أية ضمانا  أو حقوق للغري      علي ا.

  سمية امط يرة ه املدين لتولي انجراءا  وفقا ححكام هذا املرسوم بقانون. –  

 إذا كان مقدم الطل  ةركة ........ –و 

 قديم الطل .أية مستندا  أخرا  دعم   –ز 

  قرير  ائر عن اجل ة املختصة باملعلوما  االئتمانية بالدولة. –  

إذا   يضضتمكن مقضضدم الطلضض  مضضن  قضضديم أا مضضن البيانضضا  أو املسضضتندا  املطلوبضضة    –( 2)

 من هذ  املائة فعليه ان يذكر أسباب ذلك يف طلبه. 1وفقا ححكام البند 

دمضضة ال  ك ضضي للبضضق يف الطلضض  فلضض ا مضضنح      إذا وجضضد  احملكمضضة ان الوثضضائم املق   –( 3)

مقدمه  جً  لتزويدها بأية بيانا  او مستندا  إضضافية  أييضدا لطلبضه، والضنيف يف املضائة      

 قضضي احملكمضة بعضدم قبضوا الطلض  إذا   يضتم        -من القانون سالف الضذكر ان:   79
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م بقضانون،  مضن هضذا املرسضو   74، 73 قديم الوثائم والبيانا  املنصو  علي ا يف املائ ط 

او إذا قدمق ناقصة ئون مسوغ، ذلك ما    قرر احملكمة قبوا الطل  وفضم  الشضرويف   

ال   راها مناسبة مراعاة ملصل ة الدائنط، يدا علض  ان القضانون أوجض  علض  املضدين أو      

اجل ة الرقابية املختصة، والذا يتقضدم اىل احملكمضة بطلض  الفتتضا  إجضراءا  انفض س       

مضضن املرسضضوم بقضضانون   73،74هضضذا الوثضضائم املبينضضة   صضضيً  باملضضائ ط    ان يرفضضم مضضع طلبضضه 

سضضالف الضضذكر، ور ضض  علضض  عضضدم  قضضد  ا أو  قضضد  ا ناقصضضة ئون مسضضوغ أن  قضضضي        

احملكمة بعدم قبوا الطلض ، مضا    قضرر احملكمضة مضنح مقضدم الطلض  اجضً  لتزويضدها          

بضوا الطلض  وفضم الشضرويف الض       بأية بيانا  أو مستندا  إضافية  أييد لطلبه، أو  قرر ق

 . راها لل  اظ عل  مصل ة الدائنط

انه وان كضان امتنضاأ املضدين عضن      –وعل  ماجرا به قضاء هذ  احملكمة  –املقرر  -2

ئفع ئيونه التلارية املست قة احئاء ئون ان  كون لديه أسباب مشضروعة يعتضة قرينضة يف    

  السضالف بيانضه، إذ قضد يكضون مرجضع هضذا       غري مصل ته، إال انه ال يعتة متوفقًا بضاملعن 

االمتناأ عضذرا طضرأ عليضه مضع اقتضدار  علض  الضدفع أو يكضون ملنازعضة يف الضدين مضن حيضث             

  ته أو مقدار  أو حلوا اجي است قاقه أو انقضائه حا سضب  مضن أسضباب االنقضضاء،     

  حمكمضة  و كييف ما يعد  وق ا باملعن  املشار اليه من مسائي القانون الض  يضتعط علض   

املوضوأ حبث ا بن س ا وهضي صضضع يف ذلضك الرقابضة حمكمضة الضنق  باعتبضار ان حالضة         

 .التوقف عن الدفع من الشرويف ال  يتطلب ا القانون نة ار انف س

ان انت ضضاء احلكضضم املطعضضون فيضضه اىل النتيلضضة  –يف قضضضاء هضضذ  احملكمضضة  –املقضضرر  -3

ه من قصور يف أسبابه أو استطرئ إليه مضن  الص ي ة ال يعيبه من بعد ما يكون قد ةاب

 قريضضضرا  قانونيضضضة خاطئضضضة، حملكمضضضة الضضضنق  اسضضضتكمادا أو  صضضض ي  ا ئون حاجضضضة      

 لنقضه.

كان الثابق من احوراق، ان املستندا  املقدمة مضن الطضاعن احوا قضد  ضضمنق     إذ  -4

، يف حضضضط يتطلضضض  القضضضانون ان   2018/ 8 /21رخصضضضة  اريضضضة منت يضضضة الصضضض حية يف   

ون  ضضورة مصضضدقة عضضن الرخصضضة التلاريضضة والسضضلي التلضضارا، كضضا يعضضين ذلضضك ان         كضض

يكون املدين قد ثبق قيامة كا   رضه االحكام اوا ة بالرخصة التلاريضة والسضلي   

التلضضارا خضض ا ال ضض ة السضضابقة علضض   قضضديم الطلضض  ومن ضضا إجضضراءا   ديضضد الرخصضضة         

ث ل سنوا  من  ضاريم انت ائ ضا حتض     التلارية، إال انه   يقم بتلديدها منذ أكثر من 

 قديم طل  افتتا  إجراءا  انف س، بانضضافة اىل خلضوا احوراق ممضا ي يضد  وق ضه عضن       

سضدائ  ئيونضه التلاريضة سضوى  قريضر االستشضضارا املكلضف مضن قبلضه والضذا  ضضمن مبضضال            
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، فض   مست قة للغري وانه ال  وجد إيرائا  او مصروفا   شغيله متوقعه خ ا عام قضائم 

يستقيم القوا ان يست يد الشخيف من ئليي قد ا ضطنعه بن سضه، و  يقضدم علض  سضبيي      

املثضضاا مضضا ي يضضد  ضضدور احكضضام جزائيضضة  ضضائرة ضضضد  أو مدنيضضة واجبضضة الن ضضاذ او  وقيضضع      

إجضضراءا  احللضضز الت  ظضضي علضض  بعضض  ممتلكا ضضه ومنقوال ضضه سضضدائا  لضضبع  الضضديون         

وقضضوو علض  مضدى اضضضطراب مركضز  املضضالي أو    التلاريضة املسضت قة احئاء حتضض   كضن ال   

كضضان يف حالضضة ذمضضة ماليضضة مدينضضة، فضضض  عضضن انضضه   يقضضدم  قريضضرًا  ضضائرًا عضضن اجل ضضا    

لسضنة   5املختصة باملعلوما  االئتمانية بالدولة، وان هسضكه بقضرار جملضس الضوزراء رقضم     

ضضطراب  باعتبار جائ ة كورونا أذمه مالية طارئه ف ي حالضة عامضة ال  ضنم عضن ا     2021

املركز املالي  للطضاعن احوا أو يف  ذمضة ماليضة مدينضة، كضا يضتعط معضه عضدم قبضوا طلض            

افتتضضا  إجضضراءا  انف س،وملضضا كضضان احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضد انت ضض  هضضذ  النتيلضضة           

 .فيكون قد انت   اىل النتيلة الص ي ة ويكون النعي عليه كا سلف عل  غري أساس

انضضه وفقضضا لضضنيف املضضائة الثانيضضة مضضن املرسضضوم  -كمضضة يف قضضضاء هضضذ  احمل -املقضرر   -5

بشضأن انفض س انضه  سضرا احكضام هضذا املرسضوم         2016لسضنة   9بقانون االحتائا رقم 

الشضضركا  اواضضضعة ححكضضام قضضانون الشضضركا  التلاريضضة   -1بقضضانون علضض  مضضا يلضضي:  

الشضضركا  الضض    يضضتم  أسيسضض ا وفقضضا لقضضانون الشضضركا  التلاريضضة واململوكضضة      -2

ليا أو جزئيا لل كومة االحتائية أو احمللية وال   نيف  شريعا  انشائ ا او عقوئهضا  ك

 -3التأسيسضضية أو أنظمت ضضا احساسضضية علضض  اخضضضاع ا ححكضضام هضضذا املرسضضوم بقضضانون   

الشضضضركا  واملإسسضضضا  يف املنضضضاطم احلضضضرة الضضض  ال صضضضضع ححكضضضام خا ضضضه  نظضضضيم      

اديكلضضة واالفضض س في ضضا، وذلضضك مضضع    إجضضراءا  الصضضلح الضضواقي مضضن انفضض س أو إعضضائة     

أا -4يف ةضضأن املنضضاطم احلضضرة املاليضضة   2004لسضضنة  8مراعضضاة القضضانون االحتضضائا رقضضم  

الشضضركا  املدنيضة املرخصضضة   -5ةضخيف يتمتضع بصضض ة التضاجر وفقضضا ححكضام القضانون      

مضضن قضضانون املعضضام     11/1ذا  الطضضابع امل ضضين، ومضضن املقضضرر أيضضضا ان الضضنيف يف املضضائة   

رية عل  انه يعتة  اجرا كي من يشتغي بائه وحلسابه يف االعماا التلاريضة وهضو   التلا

حضائز لبهليضة الواجبضضة متض  اصضذ هضضذ  االعمضاا حرفضضه لضه، م ضائ  انضضه جيض  الكتسضضاب         

  ة التاجر ان يشتغي الشخيف باحعماا التلاريضة بائضه وحلسضابه وان يتخضذها حرفضه      

 ض وعل  من يدعيه إقامة الدليي عليه، كما انضه  معتائة له  وان اح او التلارة ال ي 

مضضن املقضضرر أيضضضا ان اسضضتخ    ضض ة التضضاجر يف الضضدعوى هضضو مضضن مسضضائي الواقضضع الضض        

 ستقي حمكمة املوضوأ بال صي في ا بغري معق  علي ا مت  كان استخ  ض ا سضائغا   

وملضا كضان    ال فال ة فيه بالثابق باحوراق و ستند حسباب مةر   ك ي حلمي قضضائ ا. 
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–ذلضضك، وكضضان مضضن ةضضرويف قبضضوا طلضض  افتتضضا  إجضضراءا  انفضض س ان يتمتضضع الشضضخيف     

بص ة التاجر وال   ثبق باةتغاا الشخيف باحعماا التلارية بائضة وحلسضابه    –املدين 

وان يتخذها حرفة معتائة له، فقد خلق احوراق من بيان طبيعضة النشضايف التلضارا الضذا     

مدى استمرا  يف ممارست ا عل  وجه االستمرار واالعتيضائ  كان  ارسه الطاعن احوا و

والعمليا  التلارية ال  مارست ا مع الغري حت   قديم طلض  افتتضا  إجضراءا  انفض س،     

كما ان الطاعن   يقدم الدليي عل  استمرار  يف ممارسضة التلضارة علض  وجضه االعتيضائ      

م املطعضون فيضه عضدم قبضوا طلض       وهو امللضزم بإقامضة الضدليي علض  ذلضك، وإذ انت ض  احلكض       

افتتا  إجراءا  انف س فانه يكون قضد أ ضاب  ض يح القضانون، ويكضون النعضي عليضه        

 .غري قائم عل  أساس سليم

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي يف   –وعل  ما يبط من احلكم املطعون فيضه وسضائر احوراق    –حيث ان الوقائع 

افضض س أبضضو ظضض"   2020/ 1ما الضضدعوى رقضضم ان الطضضاعنط أقضضاموا ضضضد املطعضضون ضضضده 

بطلضض  افتتضضا  إجضضراءا  انفضض س، علضض  سضضند مضضن القضضوا ان الطضضاعن االوا قضضام بتأسضضيس 

مإسسضضة فرئيضضة و ضضدر  الرخصضضة رقضضم ................... و ضضداوا نشضضاط ا وبضضدأ  يف التعامضضي 

اىل  أثرهضا يف  التلارا إال ان ا خ ا ال  ة احخضرية مضر  ب ضا بعض  املعوقضا  الض  أئ        

التعامي والوفاء بالتزاما  ا نتيلة ظضروو اقتصضائية عامضة وخا ضة ممضا أئى اىل  ضراكم       

املديونيا  علي ا و وق  ضا عضن سضدائ املبضال  املسضت قة علي ضا، و ضدور احكضام قضضائية          

مدنيضضة و اريضضة ضضضدها، وقضضد اسضضتعان خبضضبري استشضضارا لبيضضان املوقضضف املضضالي للمإسسضضة     

ئرهم وامجالي االلتزامضا    9.372.607.28الي اح وا املائية مبل  وانت   اىل ان امج

ئرهضضم، وحلضضم ب ضضا  6.102.462.61ئرهضضم وان ضضا مدينضضة كبلضض   15.475.069.85مبلضض  

ئرهم، فكانق هذ  الدعوى، قضق حمكمضة اوا ئرجضة    31.732.488خسائر بلغق 

حلكم باالسضتئناو  بعدم قبوا طل  افتتا  إجراءا  انف س، استأنف الطاعنان هذا ا

حكمضضق احملكمضضة بضضبط ن  4/2021/ 7افضض س أبضضو ظضض"، وبتضضاريم  2021/ 2رقضضم 

وبعضضدم قبضضوا طلضض  افتتضضا  إجضضراءا    -لعضضدم ائخضضاا النيابضضة العامضضة  –حكضضم اوا ئرجضضة 

انف س، طعن الطاعنان عل  هذا احلكم بطريم الطعن بضالنق ، وإذ عضرض الطعضن    

 حدئ  جلسة لنظر . –يف غرفة مشورة  –عل  هذ  احملكمة 

وحيث ان ما ينعا  الطاعنان بالسب  احوا عل  احلكضم املطعضون فيضه اوطضأ يف  طبيضم      

مضن املرسضوم    149القانون و أويله، ويف بيان ذلك يقوالن انه  ناوا يف أسبابه نيف املضائة  
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بشأن انف س وما يستنبك من ضا ك  ضوم املخال ضة انضه ال      9/2016بقانون احتائا رقم 

ز  قديم طل  افتتا  إجراءا  انف س بعضد انقضضاء سضنة مضن  ضاريم انت ضاء الرخصضة        جيو

التلارية والسلي التلضارا يف حالضة اعتضزاا التلضارة، فقضد  ضضمن قضرار جملضس الضوزراء          

بيضضان وضضضع التلضضار الضضذين طضضرأ علضضي م حاجضضة نتيلضضة الظضضروو الطارئضضة         5/2020رقضضم 

اض احلكضضم املطعضضون فيضضه انقضضضاء مضضدة   بان ضضا حالضضة ماليضضة طارئضضة، وافضض    19لكوفيضضد 

السنة النت اء رخصة الشركة  عين عدم  قديم طل  افتتا  إجراءا  انف س وهضو امضر   

فضضالف للواقضضع والقضضانون، فمضضن حيضضث طالضض  افتتضضا  إجضضراءا  انفضض س يف املضضائة سضضال ة  

مضضع  الضضذكر انضضه جيضضوز للضضدائن ان يطلضض  افتتضضا  .....، يف حضضط انضضه طبضضم ذلضضك علضض  املضضدين 

اخت و املراكز القانونيضة فض   سضرا عليضه احلكضم اوضا  بالضدائن بانضضافة اىل ان         

القانون قد اف ض فيمن يعلن عن  ارة معينه انضه  ضاجر ولضو   يعتضائ علض  ممارسضت ا،       

ممضضا يكضضون معضضه للطضضاعنط احلضضم يف طلب مضضا، وإذ خضضالف احلكضضم املطعضضون فيضضه ذلضضك       

 ضه.  النظر يكون معيبا كا يستوج  نق

مضن املرسضوم    68وحيث ان هذا النعي غري سديد، ذلك انه من املقرر قانونضا بضنيف املضائة    

علض  املضدين ان يتقضدم اىل     -1بشضأن انفض س علض  انضه      9/2016بقانون احتائا رقم 

احملكمة بطل  افتتا  انجراءا  وفقا ححكام هذا الباب إذا  وقف عن ئفع ئيونضه يف  

يوما عمي متتالية نتيلة اضضطراب مركضز  املضالي     30زيد عن مواعيد است قاق ا ملدة  

إذا كضان املضدين خاضضعا جل ضة رقابيضة فتصضة        -2أو كان يف حالة ذمة ماليضة مدينضة   

( 1وج  عليه اخطار  لك اجل ة كتابضة برغبتضه يف  قضديم الطلض  املشضار اليضه يف البنضد )       

م  قضديم الطلض  وللل ضة    مخسضة عشضر يومضا عمضي مضن  ضاري        15من هذ  املائة وذلضك قبضي   

الرقابيضضة املختصضضة ان  قضضدم ايضضة مسضضتندا  أو ئفضضوأ بشضضأن ذلضضك الطلضض  اىل احملكمضضة،       

يقضدم الطلض  مضن املضدين او      -( 1) -مضن ذا  القضانون علض  ان:    73كما نصق املضائة  

اجل ضضة الرقابيضضة املختصضضة اىل احملكمضضة مبينضضا فيضضه أسضضباب الطلضض  ويرفضضم معضضه الوثضضائم       

   -اال ية: 

ذكرة  تضضضمن و ضض ا جمضضزًا لوضضضع املضضدين االقتصضضائا واملضضالي ومعلومضضا  عضضن        مضض -أ

 أمواله، بانضافة اىل بيانا  م صلة عن العاملط لديه.

 ورة مصدقة عضن الرخصضة التلاريضة أو الصضناعية أو امل نيضة للمضدين وعضن سضلله         -ب 

 التلارا الصائر عن السلطة املختصة يف االمارة.   
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لتلارية أو البيانا  املالية أو امل نية للمدين وعن سلله التلضارا   ورة عن الدفا ر ا –ج 

 الصائر عن السلطة املختصة يف انمارة.

 - قرير يتضمن ا  ي:  –ئ 

 وقعا  السيولة النقدية للمدين و وقعضا  احربضا  واوسضائر عضن فض ة االثضين عشضر        -1

 ة را التالية لتقديم الطل .

ينط املعلضضومط وعنضضاوين م ومقضضدار حقضضوق م أو ئيضضون م    بيضضان بأئضضاء الضضدائنط واملضضد  -2

 والضمانا  املقدمة دا ان وجد .

بيانًا   صيليا بأمواا املدين املنقولة وغري املنقولة والقيمضة التقريبيضة لكضي مضن  لضك      -3

 احمواا عند  اريم  قديم الطل  وبيان أية ضمانا  أو حقوق للغري      علي ا.

 ه املدين لتولي انجراءا  وفقا ححكام هذا املرسوم بقانون. سمية امط يرة  –  

 إذا كان مقدم الطل  ةركة ........ –و 

 أية مستندا  أخرا  دعم  قديم الطل . –ز 

  قرير  ائر عن اجل ة املختصة باملعلوما  االئتمانية بالدولة. –  

سضضتندا  املطلوبضضة إذا   يضضتمكن مقضضدم الطلضض  مضضن  قضضديم أا مضضن البيانضضا  أو امل  –( 2)

 من هذ  املائة فعليه ان يذكر أسباب ذلك يف طلبه. 1وفقا ححكام البند 

إذا وجضضد  احملكمضضة ان الوثضضائم املقدمضضة ال  ك ضضي للبضضق يف الطلضض  فلضض ا مضضنح         –( 3)

مقدمه  جً  لتزويدها بأية بيانا  او مستندا  إضضافية  أييضدا لطلبضه، والضنيف يف املضائة      

 قضضي احملكمضة بعضدم قبضوا الطلض  إذا   يضتم        -الضذكر ان:  من القانون سالف  79

مضن هضذا املرسضوم بقضانون،     74، 73 قديم الوثائم والبيانا  املنصو  علي ا يف املائ ط 

او إذا قدمق ناقصة ئون مسوغ، ذلك ما    قرر احملكمة قبوا الطل  وفضم  الشضرويف   

ن القضانون أوجض  علض  املضدين أو     ال   راها مناسبة مراعاة ملصل ة الدائنط، يدا علض  ا 

اجل ة الرقابية املختصة ، والذا يتقدم اىل احملكمة بطلض  الفتتضا  إجضراءا  انفض س     

مضضن املرسضضوم بقضضانون   73،74ان يرفضضم مضضع طلبضضه هضضذا الوثضضائم املبينضضة   صضضيً  باملضضائ ط    

سضضالف الضضذكر، ور ضض  علضض  عضضدم  قضضد  ا أو  قضضد  ا ناقصضضة ئون مسضضوغ أن  قضضضي        

كمة بعدم قبوا الطلض ، مضا    قضرر احملكمضة مضنح مقضدم الطلض  اجضً  لتزويضدها          احمل

بأية بيانا  أو مستندا  إضافية  أييد لطلبه، أو  قرر قبضوا الطلض  وفضم الشضرويف الض       
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وعلضض  مضضاجرا بضضه قضضضاء هضضذ       – راهضضا لل  ضضاظ علضض  مصضضل ة الضضدائنط، ومضضن املقضضرر       

ئفع ئيونضه التلاريضة املسضت قة احئاء ئون ان    انه وان كان امتناأ املدين عن  –احملكمة 

 كضضون لديضضه أسضضباب مشضضروعة يعتضضة قرينضضة يف غضضري مصضضل ته، إال انضضه ال يعتضضة متوفقضضًا       

بضاملعن  السضالف بيانضه، إذ قضضد يكضون مرجضع هضضذا االمتنضاأ عضذرا طضضرأ عليضه مضع اقتضضدار           

ا اجضضضي علضضض  الضضضدفع أو يكضضضون ملنازعضضضة يف الضضضدين مضضضن حيضضضث  ضضض ته أو مقضضضدار  أو حلضضضو 

است قاقه أو انقضائه حا سب  من أسباب االنقضاء، و كييضف مضا يعضد  وق ضا بضاملعن       

املشار اليه مضن مسضائي القضانون الض  يضتعط علض  حمكمضة املوضضوأ حبث ضا بن سض ا وهضي            

صضع يف ذلك الرقابة حمكمة النق  باعتبار ان حالة التوقف عن الدفع من الشضرويف  

 –يف قضضاء هضذ  احملكمضة     –ر انف س، ومضن املقضرر أيضضا    ال  يتطلب ا القانون نة ا

ان انت ضاء احلكضضم املطعضون فيضضه اىل النتيلضة الصضض ي ة ال يعيبضضه مضن بعضضد مضا يكضضون قضضد      

ةضضابه مضضن قصضضور يف أسضضبابه أو اسضضتطرئ إليضضه مضضن  قريضضرا  قانونيضضة خاطئضضة، حملكمضضة       

ن الثابضق مضن   النق  استكمادا أو  ص ي  ا ئون حاجة لنقضه. ملا كضان ذلضك، وكضا   

احوراق، ان املسضضتندا  املقدمضضة مضضن الطضضاعن احوا قضضد  ضضضمنق رخصضضة  اريضضة منت يضضة      

، يف حط يتطلض  القضانون ان  كضون  ضورة مصضدقة عضن       2018/ 8 /21الص حية يف 

الرخصة التلارية والسلي التلارا، كا يعين ذلك ان يكون املدين قد ثبضق قيامضة كضا    

خصضة التلاريضة والسضلي التلضارا خض ا ال ض ة السضابقة          رضه االحكام اوا ضة بالر 

عل   قديم الطل  ومن ا إجراءا   ديد الرخصضة التلاريضة، إال انضه   يقضم بتلديضدها      

منضضذ أكثضضر مضضن ثضض ل سضضنوا  مضضن  ضضاريم انت ائ ضضا حتضض   قضضديم طلضض  افتتضضا  إجضضراءا           

ونضه التلاريضة سضوى    انف س، بانضافة اىل خلوا احوراق مما ي يضد  وق ضه عضن سضدائ  ئي    

 قرير االستشضارا املكلضف مضن قبلضه والضذا  ضضمن مبضال  مسضت قة للغضري وانضه ال  وجضد            

إيرائا  او مصروفا   شغيله متوقعضه خض ا عضام قضائم، فض  يسضتقيم القضوا ان يسضت يد         

الشضضخيف مضضن ئليضضي قضضد ا ضضطنعه بن سضضه، و  يقضضدم علضض  سضضبيي املثضضاا مضضا ي يضضد  ضضدور     

  أو مدنية واجبة الن اذ او  وقيع إجراءا  احللضز الت  ظضي   احكام جزائية  ائرة ضد

عل  بعض  ممتلكا ضه ومنقوال ضه سضدائا  لضبع  الضديون التلاريضة املسضت قة احئاء حتض           

 كن الوقوو عل  مدى اضطراب مركز  املالي أو كان يف حالضة ذمضة ماليضة مدينضة،     

املعلومضضا  االئتمانيضضضة  فضضض  عضضن انضضضه   يقضضدم  قريضضرًا  ضضضائرًا عضضن اجل ضضا  املختصضضضة ب      

باعتبار جائ ة كورونضا   2021لسنة  5بالدولة، وان هسكه بقرار جملس الوزراء رقم

أذمه مالية طارئه ف ي حالة عامة ال  نم عضن اضضطراب املركضز املضالي  للطضاعن احوا أو      

يف  ذمضة ماليضضة مدينضضة، كضضا يضتعط معضضه عضضدم قبضضوا طلض  افتتضضا  إجضضراءا  انفضض س، وملضضا    
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حلكضضم املطعضضون فيضضه قضضد انت ضض  هضضذ  النتيلضضة فيكضضون قضضد انت ضض  اىل النتيلضضة         كضضان ا

 الص ي ة ويكون النعي عليه كا سلف عل  غري أساس.

وحيضضث ان ممضضا ينعضضا  الطاعنضضان بالسضضببط الثضضاني والثالضضث علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه         

إسسضضة اوطضضأ يف  طبيضضم القضضانون ويف بيضضان ذلضضك يقضضوال انضضه اسضضتند علضض  انت ضضاء رخصضضة امل 

التلاريضضة ل ضض  طلبضضه بافتتضضا  إجضضراءا  انفضض س، فضضإن انت ضضاء الرخصضضة ال  عضضين حبضضاا       

انقضضاء الشضركة أو اعتضضزاا التضاجر للتلضارة فالشضضركة  ظضي قائمضة ولضضو   يضتم  ديضضد        

الرخصضضة و ظضضي  ضض ة التضضاجر لصضضيقة بصضضاحب ا حتضض  احنضض ا الشضضركة بضضالطرق الضض        

ا  ا لتقريضضضر أيضضضه حقضضضوق أو حتميضضضي أيضضضة  حضضضدئها القضضضانون، فضضضان الرخصضضضة ال  ك ضضضي بضضضذ 

التزاما ، فالص ة للتاجر  ظي ثابتة طاملا أعلن انه  ضاجر ولضه اسضم  ضارا، وإذا خضالف      

 احلكم املطعون فيه هذا النظر يكون معيبا كا يستوج  نقضه.  

انضه   -يف قضضاء هضذ  احملكمضة     -وحيث ان هذا النعضي مضرئوئ، ذلضك انضه مضن املقضرر       

بشضضضأن  2016لسضضضنة  9الثانيضضضة مضضضن املرسضضضوم بقضضضانون االحتضضضائا رقضضضم   وفقضضضا لضضضنيف املضضضائة

الشركا  اواضعة -1انف س انه  سرا احكام هذا املرسوم بقانون عل  ما يلي: 

الشضضركا  الضض     يضضتم  أسيسضض ا وفقضضا      -2ححكضضام قضضانون الشضضركا  التلاريضضة    

ائيضة أو احملليضة   لقانون الشركا  التلاريضة واململوكضة كليضا أو جزئيضا لل كومضة االحت     

والضضض   ضضضنيف  شضضضريعا  انشضضضائ ا او عقوئهضضضا التأسيسضضضية أو أنظمت ضضضا احساسضضضية علضضض         

الشركا  واملإسسا  يف املنضاطم احلضرة    -3اخضاع ا ححكام هذا املرسوم بقانون 

الضض  ال صضضضع ححكضضام خا ضضه  نظضضيم إجضضراءا  الصضضلح الضضواقي مضضن انفضض س أو إعضضائة 

يف  2004لسضضنة  8لضضك مضع مراعضضاة القضانون االحتضضائا رقضم    اديكلضة واالفضض س في ضا، وذ  

أا ةضخيف يتمتضع بصض ة التضاجر وفقضا ححكضام القضانون        -4ةأن املناطم احلضرة املاليضة   

الشضضركا  املدنيضضة املرخصضضة ذا  الطضضابع امل ضضين، ومضضن املقضضرر أيضضضا ان الضضنيف يف     -5

ي مضن يشضتغي بائضه    من قانون املعام   التلارية عل  انه يعتضة  ضاجرا كض    11/1املائة 

وحلسابه يف االعماا التلارية وهو حائز لبهلية الواجبة مت  اصذ هذ  االعمضاا حرفضه   

لضضه، م ضضائ  انضضه جيضض  الكتسضضاب  ضض ة التضضاجر ان يشضضتغي الشضضخيف باحعمضضاا التلاريضضة      

بائه وحلسابه وان يتخذها حرفه معتائة له  وان اح او التلضارة ال ي ض ض وعلض  مضن     

لضضدليي عليضضه، كمضضا انضضه مضضن املقضضرر أيضضضا ان اسضضتخ    ضض ة التضضاجر يف   يدعيضضه إقامضضة ا

الدعوى هو من مسائي الواقع ال   سضتقي حمكمضة املوضضوأ بال صضي في ضا بغضري معقض         

علي ضا متض  كضان استخ  ض ا سضائغا ال فال ضة فيضه بالثابضق بضاحوراق و سضتند حسضضباب           
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ويف قبضضوا طلضض  افتتضضا  مضضةر   ك ضضي حلمضضي قضضضائ ا. وملضضا كضضان ذلضضك، وكضضان مضضن ةضضر  

بصضض ة التضضاجر والضض   ثبضضق باةضضتغاا     –املضضدين –إجضضراءا  انفضض س ان يتمتضضع الشضضخيف   

الشخيف باحعماا التلاريضة بائضة وحلسضابه وان يتخضذها حرفضة معتضائة لضه، فقضد خلضق          

احوراق مضضن بيضضان طبيعضضة النشضضايف التلضضارا الضضذا كضضان  ارسضضه الطضضاعن احوا ومضضدى         

ل  وجه االستمرار واالعتيضائ والعمليضا  التلاريضة الض  مارسضت ا      استمرا  يف ممارست ا ع

مع الغري حت   قديم طل  افتتا  إجراءا  انفض س، كمضا ان الطضاعن   يقضدم الضدليي      

علضض  اسضضتمرار  يف ممارسضضة التلضضارة علضض  وجضضه االعتيضضائ وهضضو امللضضزم بإقامضضة الضضدليي علضض     

  افتتضا  إجضراءا  انفض س فانضه     ذلك، وإذ انت   احلكضم املطعضون فيضه عضدم قبضوا طلض      

 يكون قد أ اب   يح القانون، ويكون النعي عليه غري قائم عل  أساس سليم.
 

********** 
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 ق . أ( 15س  2021لسنة  732)الطعن رقم 

 ( إجراءا  " إجراءا  انع ن ". إع ن ". أمر أئاء.1

مضضضن ال ئ ضضضة  7،  6إعضضض ن احوراق القضضضضائية . خضضضضوعه ملضضضا  ضضضنيف عليضضضه املائ ضضضان     -

التنظيمية لقانون انجراءا  املدنية. يستوى أن  كون مما يسبم املطالبضة ورفضع الضدعوى    

 نذارا  والتكليف بالوفاء أو كانق مما  قوم به اوصومة.  كاال
  

 ( إجراءا  " إجراءا  انع ن ". إع ن ". أمر أئاء.2

وجضضوب  كليضضف املضضدين بالوفضضاء قبضضي  قضضديم طلضض  استصضضدار أمضضر احئاء بالطريقضضة          -

بشضضضأن  عضضضديي  2020لسضضضنة  33مضضضن قضضضرار جملضضضس الضضضوزراء  6املنصضضضو  علي ضضضا باملضضضائة 

لتنظيميضضة لقضضانون انجضضراءا  املدنيضضة إذا كضضان ةخصضضا طبيعيضضا. هضضام انعضض ن    ال ئ ضضة ا

بأحد الطرق املبينضة يف املضائة املضذكورة  غضين عضن متابعضة انعض ن بضالطرق احخضرى. علضة           

 ذلك.  
  

 ( استئناو. حكم " الطعن يف احلكم ". نظام عام. 3

العضضام.   صضضي فيضضه   قبضضوا الطعضضن بطريضضم االسضضتئناو مضضن عدمضضه. مضضن مسضضائي النظضضام     -

حمكمضضة االسضضتئناو مضضن  لقضضاء ن سضض ا. ال يصضضار إىل حبضضث أسضضباب الطعضضن إال إذا كضضان   

 الطعن مقبوال.  

  

( إجضضراءا  " إجضضراءا  انعضض ن ". إعضض ن. أمضضر أئاء. اسضضتتئناو. حكضضم " الطعضضن يف      4

 احلكم ". ئفوأ " الدفع بسقويف احلم يف االستئناو " . نظام عام. 

أمر احئاء الذا  تلاو قيمتضه النصضاب االنت ضائي حملكمضة أوا ئرجضة      جواز استئناو  -

خضض ا مخسضضة عشضضر يومضضًا وفقضضًا لإلجضضراءا  املقضضررة السضضتئناو اححكضضام . عضضدم مراعضضاة    

 مواعيد الطعن ير   سقويف احلم فيه .  قضي به احملكمة من  لقاء ن س ا .
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تتئناو. حكضم " الطعضن يف   ( ( إجراءا  " إجضراءا  انعض ن ". إعض ن. أمضر أئاء. اسض     5 

 احلكم ". ئفوأ " الدفع بسقويف احلم يف االستئناو " . نظام عام. 

انتقاا القضائم بضانع ن إىل عنضوان الطضاعن املضبط بصض ي ة طلض  أمضر احئاء وقيامضه           -

بلصم انع ن عل  املقر بعد رفض  اسضت م ابنضة أخيضه.  ض يح. مضا ئام   ينضف ع قتضه         

  اثبت ا القائم بانع ن.  بابنة أخيه  لك ال 

اع نه بصدور أمضر احئاء علض  ذا  العنوانوبضذا  الطريقضة بعضد طرقضه البضاب وعضدم          -

خروج له أا ةخيف.   يح. ما ئام الثابق أنه هو ذا  العنوان الذا اصذ  بطلض  وقضف   

 التن يذ.  

تئناو  قرير  باالستئناو بعد انت اء احجي وقضاء احملكمة بسضقويف احلضم يف االسض    -

 معتةة  اريم ذلك انع ن.   يح.  

  

املقضضضضرر أن احوراق القضضضضضائية الضضضض   تعلضضضضم باحعمضضضضاا انجرائيضضضضة مثضضضضي التكليضضضضف    -1

باحلضضضور للللسضضة أو  بليضض  اححكضضام القضضضائية أو احوراق احخضضرى الضض  يضضنيف القضضانون    

را  علي ضضا سضضواء كانضضق هضضذ  انجضضراءا  ممضضا يسضضبم املطالبضضة ورفضضع الضضدعوى كاننضضذا      

والتكليف بالوفاء، أو كانق ممضا  قضوم بضه اوصضومة صضضع يف انعض ن ب ضا ملضا  ضنيف          

 .من ال ئ ة التنظيمية لقانون انجراءا  املدنية7و6عليه املائ ان 

مضضن ن ضضس ال ئ ضضة أن يضضتم  كليضضف املضضدين   63املشضضرأ اةضض يف يف املضضائة  املقضضرر أن  -2

مضن   6. واملقرر قانونا وفقا مل ضائ نضيف املضائة    بالوفاء قبي  قديم طل  استصدار أمر احئاء

بشأن  عديي ال ئ ة التنظيمية لقضانون انجضراءا     33/2020قرار جملس الوزراء رقم 

املدنيضة انضه " يضتم إعض ن الشضخيف املعلضن إليضه بضأا مضن الطضرق ا  يضة املكاملضا  املسضضللة             

بيقضضا  الذكيضضة أو الةيضضد الصضو ية أو املرئيضضة أو الرسضضائي علضض  ادضضا ف احملمضضوا، أو التط 

انلك وني أو ال اكس أو وسائي التقنية احلديثضة االخضرى أو بأيضة طريقضة أخضرى يت ضم       

لشخصضضه أينمضضا وجضضد أو يف موطنضضه أو حمضضي إقامتضضه أو لوكيلضضه،     -علي ضضا الطرفضضان. ب

فضضإذا رفضض  اسضضت م انعضض ن يعضضد ذلضضك إع نضضا لشخصضضه وإذا   جيضضد القضضائم بضضانع ن       

ب إع نضه يف موطنضه أو حمضي إقامتضه فعليضه أن يسضلم الصضورة إىل أا مضن         الشخيف املطلو

السضضاكنط معضضه مضضن احزواج أو احقضضارب أو اح ضض ار أو العضضاملط يف خدمتضضه، ويف حضضاا      

رفضض  أا مضضن املضضذكورين أعضض   اسضضت م انعضض ن أو   جيضضد أحضضدا ممضضن يصضضح  سضضليم      

يلصم انع ن بشكي واضح علض    انع ن إليه أو كان حمي إقامته مغلم ا مباةرة أن
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البضاب اوضضارجي حملضضي إقامتضضه. ويعتضضة انعضض ن منتلضضا  ثضضار  مضضن  ضضاريم  سضضلم  ضضورة منضضه  

مضن هضذ  ال ئ ضة. كضا م ضائ  أن املشضرأ ورغبضة         7و 6وفقا لبحكام الوارئة يف املائ ط 

وسضع يف   منه يف سرعة ال صي يف املنازعا  يف إطار املبدأ القاضي بالتقاضي حبسن نية

طرق انع ن باستعماا كي وسيلة  كن أن  إئا إىل علم اوصم بصض ي ة الضدعوى   

املرفوعضضة ضضضد  وبعضضدها يكضضون ملزمضضا بالسضض ر علضض   تبضضع إجراءا  ضضا، وبضضذلك فإهضضام           

 غضضين عضضن متابعضضة انعضض ن بضضالطرق احخضضرى إذ   6انعضض ن بأحضضد الطضضرق املبينضضة يف املضضائة  

 انجراء وهو العلم بالدعوى. ي  ض املشرأ حتقم الغاية من

املقضرر أن قبضوا الطعضن بطريضضم االسضتئناو مضن عدمضه مضضن املسضائي املتعلقضة بالنظضضام          -3

العضضام   صضضي في ضضا حمكمضضة االسضضتئناو مضضن  لقضضاء ن سضض ا وال يصضضار إىل حبضضث أسضضباب        

 .الطعن إال إذا كان الطعن مقبوا

يف  2018لسضنة   57رقضم   مضن قضرار جملضس الضوزراء     66/2وفقا لنيف املضائة  املقرر  -4

ةضضأن ال ئ ضضة التنظيميضضة لقضضانون انجضضراءا  املدنيضضة املعضضدا بقضضرار جملضضس الضضوزراء رقضضم       

انضضه جيضضوز اسضضتئناو أمضضر احئاء الضضذا  تلضضاوز قيمتضضه النصضضاب االنت ضضائي    2020لسضضنة33

)مخسضضة عشضضر يومضضا وفقضضا لإلجضضراءا  املقضضررة السضضتئناو   15حملكمضضة أوا ئرجضضة خضض ا 

مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة انضضه ي  ضض    152/4ان مقتضضضي املضضائة  اححكضضام(، كمضضا

علضض  عضضدم مراعضضاة مواعيضضد الطعضضن يف اححكضضام سضضقويف احلضضم يف الطعضضن وان  قضضضي         

 .احملكمة بالسقويف من  لقاء ن س ا

إذ كان الثابضق مضن مطالعضة احوراق ان القضائم بضانع ن قضام باالنتقضاا الضي عنضوان           -5

ة طل  أمضر احئاء أبضو ظض" مدينضة ...................... و  جيضد  ووجضد       الطاعن املبط بص ي 

ابنضضة أخيضضه وقضضام بعضضرض ورقضضة التكليضضف بالوفضضاء علي ضضا ورفضضضق االسضضت م ومضضن ثضضم قضضام     

بلصم انع ن عل  املقر، ومن ثم وبعد  دور أمر احئاء مت إعض ن الطضاعن بضأمر احئاء    

نع ن لضذا  العنضوان وبطضرق البضاب   اضرج لضه       عل  ذا  العنوان حيث انتقي القضائم بضا  

أا ةضضخيف فقضضام بلصضضم انعضض ن علضض  بضضاب املنضضزا، وحيضضث يضضدفع الطضضاعن بعضضدم  ضضلته      

بضضالعنوان الضضذا مت فيضضه انعضض ن بورقضضة التكليضضف بالوفضضاء وإعضض ن احلكضضم بضضأمر احئاء      

ق بانضضه كضضان يقضضيم يف  وقضضدم سضضند امللكيضضة ل ضضي  كدينضضة .......................، إال انضضه   يثبضض  

ال ي  املسللة بائه بي ئفع بانه كان يقيم يف ئبي مع زوجته يف فضي  مضإجرة بائ ضا.    

كما ان الطاعن   ين ي ع قته بالبنق ال  اثبضق املعلضن ان ضا ابنضة أخيضه والض  رفضضق        

 17/3/2021اسضضت م انعضض ن وان ضضا مضضن احقضضارب. والثابضضق أيضضضا ان الطضضاعن وبتضضاريم   

وعة الطلبضا  االلك ونيضة بطلض  وقضف  ن يضذ والثابضق يف هضذا الطلض  ان عنوانضه            قدم
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هضضو ن ضضس عنضضوان الطضضاعن الضضذى مت فيضضه انعضض ن باللصضضم. ومضضن ثضضم فضضان انعضض ن قضضد مت      

مضضن ال ئ ضضة املشضضار الي ضضا .والثابضضق ان امضضر احئاء قضضد    6 ضض ي ا وفقضضا ملقتضضضيا  املضضائة  

و  يضضضتم قيضضضد  1/10/2020لطضضضاعن بضضضه يف ومت اعضضض ن ا 24/9/2020 ضضضدر بتضضضاريم 

ومن ثم يكضون االسضتئناو قضدم خضارج االجضي       27/2/2021االستئناو عليه إال يف يوم 

املقرر قانونا ويكون اجلزاء امل    عل  ذلك هضو سضقويف احلضم يف الطعضن باالسضتئناو.      

 .مما يض   النعي غري قائم عل  أساس ويتعط رفضه

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي يف   –عل  ما يبط من احلكم املطعون فيضه وسضائر احوراق    –يث إن الوقائع وح

يف مواج ضضة الطضضاعن   891/2020ان املطعضضون ضضضد  قضضد  قضضدم بطلضض  أمضضر احئاء رقضضم       

ئرهضضضم قيمضضضة الشضضضيك رقضضضم ...............    3.880.000بطلضضض  إلزامضضضه بضضضأن يضضضإئا لضضضه مبلضضض     

وال ائضدة   18/01/2019أبو ظ" واملست م بتاريم املس وب عل  بنك ................. فرأ 

والرسضضضضوم  18/01/2019% مضضضضن  ضضضضاريم االسضضضضت قاق يف    12القانونيضضضضة عليضضضضه بواقضضضضع   

واملصاريف و.وا احمر بالن ضاذ املعلضي ئون ك الضة، علض  سضند مضن القضوا ان الطضاعن         

قضضام بت ريضضر الشضضيك سضضند االمضضر للمطعضضون ضضضد  نظضضري معضضام    اريضضة وعنضضد  قضضديم        

أ ضدر القاضضي    28/09/2020الشيك   يتم  رفه لعدم ك ايضة الر ضيد، وبتضاريم    

ئرهضم قيمضة    3.880.000املختيف أمر  بضإلزام الطضاعن بضان يضإئا للمطعضون ضضد  مبلض         

 23/09/2020%مضضن  ضضاريم قيضضد الطلضض  يف    5الشضضيك وال ائضضدة القانونيضضة عليضضه بواقضضع   

ك لكون النسبة احملدئة أقرب للسضعر  وحت   اريم السدائ التام مع رف  ما زائ عل  ذل

السضضائد وفقضضا للعضضرو املعمضضوا بضضه يف العمليضضا  املصضضرفية، ثانيضضا علضض  الضضدائن إعضض ن هضضذا  

احمضضر للمضضدين ض املطلضضوب ضضضد  ض قبضضي انقضضضاء ث ثضضة أةضض ر مضضن  ضضاريم  ضضدور هضضذا احمضضر       

ملضضدة مضضن ال ئ ضضة املضضذكورة ويف حالضضة انقضضضاء ا 6إع نضضا  ضض ي ا وفضضم نضضيف املضضائة رقضضم 

السضضابقة ئون  ن يضضذ انعضض ن علضض  املوظضضف املخضضتيف عضضرض هضضذا احمضضر علضض  القاضضضي          

قضضضق حمكمضضة االسضضتئناو بسضضقويف   29/3/2021املخضضتيف للتصضضرو بشضضأنه. بتضضاريم  

وان  24/9/2020احلضضم يف االسضضتئناو  أسيسضضا علضض  ان امضضر احئاء قضضد  ضضدر بتضضاريم      

او عليضضضضضضه إال يف يضضضضضضوم  و  يضضضضضضتم قيضضضضضضد االسضضضضضضتئن  1/10/2020انعضضضضضض ن مت بتضضضضضضاريم  

فيكضضضون مقضضضدما خضضضارج االجضضضي املقضضضرر قانونضضضا ومت الطعضضضن عليضضضه امضضضام         27/2/2021

قضضضق حمكمضضة   4/5/2021وبتضضاريم   432/2021حمكمضضة الضضنق  بضضالطعن رقضضم    

النق  بنق  احلكم املطعون فيه واحالة الضدعوى حملكمضة االسضتئناو لنظرهضا ب يئضة      
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السضضضري يف االسضضضتئناو علضضض  هضضضدى  مغضضضايرة. وبنضضضاء علضضض  حكضضضم حمكمضضضة الضضضنق  اعيضضضد

حكمضق احملكمضضة: بسضقويف احلضضم    25/5/2021مضذكرة حمكمضة الضضنق  وبتضاريم    

يف االستئناو. طعن الطاعن يف هضذا احلكضم بطريضم الطعضن بضالنق  املاثضي،وإذ عضرض        

هضضذا الطعضضن علضض  هضضذ  احملكمضضة يف غرفضضة مشضضورة رأ  انضضه جضضدير بضضالنظر ف ضضدئ  لضضه      

 جلسة لنظر .

ا ينعا  الطاعن عل  احلكم املطعضون فيضه فال ضة القضانون والقصضور      وحيث ان حا ي م

يف التسضضبي  وال سضضائ يف االسضضتدالا وفال ضضة الثابضضق حيضضث ان املطعضضون ضضضد  عمضضد اىل    

مدينضة .................... علض     –اع ن الطاعن باحلكم عل  املسكن الكائن يف أبو ظض"  

مدينضضضة  –لضضضه والكائنضضضة يف أبضضضو ظضضض"   الضضضرغم مضضضن إقامضضضة الطضضضاعن يف ال ضضضي  اململوكضضضة  

.................. وبالتالي فان العنوان الذى مت فيه انع ن ال ايف الطاعن وال ع قضة لضه بضه    

ولضضيس مكضضان اقامتضضه و  يقضضم املطعضضون ضضضد  بضضإجراءا  الت ضضرا عضضن مقضضر وسضضضكن           

ن انعض ن  الطاعن او عمله حت   تبع بعد ذلك انجراءا  البديلة لإلع ن. ومن ثم يكو

بضضاط  كمضضا ان انعضض ن بضضأمر احئاء باطضضي و   نعقضضد اوصضضومة. وإذ خضضالف احلكضضم       

 املطعون فيه هذا النظر فيكون معيبا يستوج  نقضه.

وحيث ان هذا النعي يف غري حمله ،ذلك انضه مضن املقضرر أن احوراق القضضائية الض   تعلضم       

و  بليضض  اححكضضام القضضضائية أو  باحعمضضاا انجرائيضضة مثضضي التكليضضف باحلضضضور للللسضضة أ  

احوراق احخضضرى الضض  يضضنيف القضضانون علي ضضا سضضواء كانضضق هضضذ  انجضضراءا  ممضضا يسضضبم          

املطالبضضضة ورفضضضع الضضضدعوى كاننضضضذارا  والتكليضضضف بالوفضضضاء، أو كانضضضق ممضضضا  قضضضوم بضضضه     

مضضن ال ئ ضضة التنظيميضضة  7و 6اوصضضومة صضضضع يف انعضض ن ب ضضا ملضضا  ضضنيف عليضضه املائ ضضان    

مضضن ن ضضس ال ئ ضضة أن يضضتم   63اءا  املدنيضضة وقضضد اةضض يف املشضضرأ يف املضضائة   لقضضانون انجضضر

 كليف املدين بالوفاء قبي  قديم طلض  استصضدار أمضر احئاء. واملقضرر قانونضا وفقضا مل ضائ        

بشضأن  عضديي ال ئ ضة التنظيميضة      33/2020من قرار جملضس الضوزراء رقضم     6نيف املائة 

عضض ن الشضضخيف املعلضضن إليضضه بضضأا مضضن الطضضرق ا  يضضة  لقضضانون انجضضراءا  املدنيضضة انضضه " يضضتم إ

املكاملا  املسللة الصضو ية أو املرئيضة أو الرسضائي علض  ادضا ف احملمضوا، أو التطبيقضا         

الذكية أو الةيضد انلك ونضي أو ال ضاكس أو وسضائي التقنيضة احلديثضة االخضرى أو بأيضة         

 موطنضضه أو حمضضي  لشخصضضه أينمضضا وجضضد أو يف  -طريقضضة أخضضرى يت ضضم علي ضضا الطرفضضان. ب  

إقامته أو لوكيله، فإذا رف  اسضت م انعض ن يعضد ذلضك إع نضا لشخصضه وإذا   جيضد        

القضضائم بضضانع ن الشضضخيف املطلضضوب إع نضضه يف موطنضضه أو حمضضي إقامتضضه فعليضضه أن يسضضلم        
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الصضضورة إىل أا مضضن السضضاكنط معضضه مضضن احزواج أو احقضضارب أو اح ضض ار أو العضضاملط يف    

رف  أا من املذكورين أع   است م انع ن أو   جيد أحدا ممضن   خدمته، ويف حاا

يصح  سليم انع ن إليه أو كان حمي إقامته مغلم مباةرة أن يلصضم انعض ن بشضكي    

واضح عل  البضاب اوضارجي حملضي إقامتضه. ويعتضة انعض ن منتلضا  ثضار  مضن  ضاريم  سضلم            

مضضن هضضذ  ال ئ ضضة. كضضا م ضضائ  أن    7و 6 ضضورة منضضه وفقضضا لبحكضضام الضضوارئة يف املضضائ ط   

املشضضرأ ورغبضضة منضضه يف سضضرعة ال صضضي يف املنازعضضا  يف إطضضار املبضضدأ القاضضضي بالتقاضضضي      

حبسضضن نيضضة وسضضع يف طضضرق انعضض ن باسضضتعماا كضضي وسضضيلة  كضضن أن  ضضإئا إىل علضضم          

اوصضضم بصضض ي ة الضضدعوى املرفوعضضة ضضضد  وبعضضدها يكضضون ملزمضضا بالسضض ر علضض   تبضضع            

 غضضين عضضن متابعضضة   6لك فإهضضام انعضض ن بأحضضد الطضضرق املبينضضة يف املضضائة    إجراءا  ضضا، وبضضذ 

انع ن بالطرق احخرى إذ ي  ض املشرأ حتقم الغاية من انجراء وهو العلضم بالضدعوى.   

كما انضه مضن املقضرر أن قبضوا الطعضن بطريضم االسضتئناو مضن عدمضه مضن املسضائي املتعلقضة             

ناو مضضن  لقضضاء ن سضض ا وال يصضضار إىل حبضضث   بالنظضضام العضضام   صضضي في ضضا حمكمضضة االسضضتئ   

مضضن قضضرار  66/2أسضضباب الطعضضن إال إذا كضضان الطعضضن مقبضضوا. واملقضضرر وفقضضا لضضنيف املضضائة    

يف ةضضأن ال ئ ضضة التنظيميضضة لقضضانون انجضضراءا      2018لسضضنة  57جملضضس الضضوزراء رقضضم   

ئاء انضه جيضوز اسضتئناو أمضر اح     2020لسضنة   33املدنية املعدا بقرار جملس الوزراء رقم 

)مخسة عشضر يومضا    15الذا  تلاوز قيمته النصاب االنت ائي حملكمة أوا ئرجة خ ا 

مضضن  152/4وفقضضا لإلجضضراءا  املقضضررة السضضتئناو اححكضضام(، كمضضا ان مقتضضضي املضضائة    

قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة انضضه ي  ضض  علضض  عضضدم مراعضضاة مواعيضضد الطعضضن يف اححكضضام          

مضضة بالسضضقويف مضضن  لقضضاء ن سضض ا، وملضضا كضضان  سضضقويف احلضضم يف الطعضضن وان  قضضضي احملك

ذلضضك وكضضان الثابضضق مضضن مطالعضضة احوراق ان القضضائم بضضانع ن قضضام باالنتقضضاا الضضي عنضضوان      

الطضضاعن املضضبط بصضض ي ة طلضض  أمضضر احئاء أبضضو ظضض" مدينضضة ................... و  جيضضد  ووجضضد  

م ومضضن ثضضم قضضام  ابنضضة أخيضضه وقضضام بعضضرض ورقضضة التكليضضف بالوفضضاء علي ضضا ورفضضضق االسضضت    

بلصم انع ن عل  املقر، ومن ثم وبعد  دور أمر احئاء مت إعض ن الطضاعن بضأمر احئاء    

عل  ذا  العنوان حيث انتقي القضائم بضانع ن لضذا  العنضوان وبطضرق البضاب   اضرج لضه         

أا ةضضخيف فقضضام بلصضضم انعضض ن علضض  بضضاب املنضضزا، وحيضضث يضضدفع الطضضاعن بعضضدم  ضضلته      

فيضضه انعضض ن بورقضضة التكليضضف بالوفضضاء وإعضض ن احلكضضم بضضأمر احئاء      بضضالعنوان الضضذا مت 

وقضضدم سضضند امللكيضضة ل ضضي  كدينضضة .....................، إال انضضه   يثبضضق بانضضه كضضان يقضضيم يف       

ال ي  املسللة بائه بي ئفع بانه كان يقيم يف ئبي مع زوجته يف فضي  مضإجرة بائ ضا.    

البنق ال  اثبضق املعلضن ان ضا ابنضة أخيضه والض  رفضضق        كما ان الطاعن   ين ي ع قته ب



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
798 

 17/3/2021اسضضت م انعضض ن وان ضضا مضضن احقضضارب .والثابضضق أيضضضا ان الطضضاعن وبتضضاريم   

 قدم وعة الطلبضا  االلك ونيضة بطلض  وقضف  ن يضذ والثابضق يف هضذا الطلض  ان عنوانضه          

ن انعضض ن قضضد مت هضضو ن ضضس عنضضوان الطضضاعن الضضذى مت فيضضه انعضض ن باللصضضم .ومضضن ثضضم فضضا    

من ال ئ ة املشار الي ا. والثابق ان امر احئاء قد  ضدر   6  ي ا وفقا ملقتضيا  املائة

و  يتم قيد االسضتئناو   1/10/2020ومت اع ن الطاعن به يف  24/9/2020بتاريم 

ومضضن ثضضم يكضضون االسضضتئناو قضضدم خضضارج االجضضي املقضضرر        27/2/2021عليضضه إال يف يضضوم  

زاء امل  ض  علض  ذلضك هضو سضقويف احلضم يف الطعضن باالسضتئناو. ممضا          قانونا ويكضون اجلض  

 يض   النعي غري قائم عل  أساس ويتعط رفضه.
 

********** 
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 )إئارا( 18/8/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ زهري اسكندر 

 وعضوية املستشارين: إبراهيم سيد أمحد الط ان، طارق فت ي يوسف .

(97) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  64طعن رقم )ال

 ( بط ن. حكم " إ دار  " " بط نه ". قضاة.1

سضضبم نظضضر القاضضضي للضضدعوى املوجضض  لعضضدم  ضض حيته العضضائة نظرهضضا واملضضانع لضضه مضضن     -

ز مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة. مقصضوئ  . وجضوب أن  كضون هضي         /114ئاع ا. املضائة  

ذا كان قد حكم يف ئعضوى أخضرى أو مر بطضة أو    ذا  ا الدعوى املطروحة. ال يشمي ما إ

 مت رعة عن ا. أساس ذلك وعلته.  

  

( بطضض ن. حكضضم " إ ضضدار  " " بط نضضه ". قضضضاة. قضضرار إئارا.  عضضوي . مضضوارئ بشضضرية  2

 وموظ ون عموميون. 

 علضضم الضضدعاوى السضضابقة الضض  نظرهضضا القاضضضي كوضضضوأ إلغضضاء القضضرار الصضضائر بان ضضاء   -

مع ما ي    علض  ذلضك مضن أثضار ال  نضع مضن نظضر  ئعضوى التعضوي           خدمة املطعون ضد  

عضضن ذلضضك القضضرار. الضضدفع بضضبط ن احلكضضم الصضضائر يف الضضدعوى احخضضرية لسضضبم اةضض ا        

 القاضي يف احلكم الصائر الدعوى احوىل. عل  غري أساس.  
  

 ( نق  " أسباب الطعن بالنق . السب  الذا ال حيقم سوى مصل ة نظرية. 3

ء احلكضضم املطعضضون فيضضه إىل النتيلضضة الصضض ي ة. ال يعيبضضه مضضن بعضضد القصضضور يف    انت ضضا -

أسضضبابه. حملكمضضة الضضنق  أن  سضضتبدا أسضضبابه أو  سضضتكمي النضضاقيف من ضضا كضضي  صضضلح    

 قضاء  ئون أن  نقضه.

  

 ( إثبا  " القواعد العامة يف انثبا  ". خةة. حمكمة املوضوأ " سلطت ا". 4

وى وحبث و قضدير احئلضة ومن ضا  قضارير اوضةة واحخضذ       حتصيي وف م الواقع يف الدع -

 كا  طمئن إليه من ا وطر  ما عدا . من سلطة حمكمة املوضوأ.  
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( إثبا  " القواعد العامة يف انثبضا  ".  عضوي . خطضأ. ضضرر. قضرار إئارا. مسضإولية.       5

 موارئ بشرية وموظ ون عموميون. حمكمة املوضوأ " سلطت ا ". 

فر اركضضضان املسضضضإولية املوجبضضضة للتعضضضوي  عضضضن القضضضرار انئارا غضضضري   اسضضضتخ    ضضضوا -

املشروأ من خطأ وضرر و ع قة سببية و قدير التعوي  من مسائي الواقع الض  صضضع   

 لسلطة حمكمة املوضوأ. ما ئام استخ   ا مستندًا إىل ما له أ له الثابق باالوراق.  

  

ي . خطضأ. ضضرر. قضرار إئارا. مسضإولية.     ( إثبا  " القواعد العامة يف انثبضا  ".  عضو  6

 موارئ بشرية وموظ ون عموميون. حمكمة املوضوأ " سلطت ا ".

العيوب ال   ل م بالقرار انئارا ليسق مجيع ا  صضي ئائمضا للقضضاء بضالتعوي  يف      -

إطضضار ئعضضوى القضضضاء الكامضضي سضضيما مضضا  علضضم من ضضا باالختصضضا  أو الشضضكي. وجضضوب        

وهريضًا ومضإثرًا حبضم يف موضضوأ القضرار يف حضدوئ معطيضا         التعوي  مت  كان العيض  ج 

 النزاأ وخصو يا ه.

قرار اجل ضة انئاريضة بان ضاء خدمضة املطعضون ضضد  اعمضااًل لقرينضة االسضتقالة الضضمنية            -

لسب  انقطاعضه عضن العمضي ئون إجضراء االنضذار الواجض  قانونضًا علي ضا قبضي ان ضاء اودمضة            

يف حرمانضضه مضن وظي تضه ومضن املزايضا املاليضة حتضض        يسضتوج  التعضوي  عضن الضضرر املتمثضي     

  اريم عوئ ه. علة ذلك.  

  

يكضضضون  - 1( مضضضن قضضضانون انجضضضراءا  املدنيضضضة علضضض  أن "   114الضضضنيف يف املضضضائة )  -1

القاضي غري  اا لنظر الدعوى ممنوعا من ئاع ا ولو   يرئ  أحد من اوصضوم يف  

......  قضضضد سضبم لضه نظرهضا قاضضيا............." يضدا       إذا كان ... -اححواا ا  ية: ........... ز 

عل  أن املعوا عليه يف إبداء الرأا املوج  لعدم  ض حية القاضضي يف هضذا اوصضو ،     

هضو أن يقوم القاضي بعمي يكشف فيه عضن أن له رأيا يف الدعضضوى ممضا يتعضارض مضع مضا      

زن حلضج اوصضوم وزنضا    يش يف فضضيه من خلو الذهضضن عضضن موضوع ا حتض  يسضتطيع أن يض   

جمرئا، وكان املقصوئ بالدعضوى املشضار إلي ضا يف الضنيف هضي الدعضضوى املطروحضة، فضإذا        

كضضان القاضضضي قضضضد حكضضم يف ئعضضضضوى أخضضرى أو مر بطضضة أو مت رعضضة عن ضضا، فضضإن ذلضضك ال  

 .يعضد مضن أسباب عدم الص حية املبينة يف  لك املائة

ر مضضضضن حمكمضضة اسضضتئناو العضضط يف    كضضان الضضبط بضضاحوراق أن احلكضضم الصضضائ    إذ  -2

، وكضضذا احلكضم الصضائر يف    15/2/2017إئارا بتضاريم   2016لسنة  5التظلم رقضم 
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املضضضضضضضضقام عضضضضضضضن احلكضضضضضضضضم االبتضضضضضضضدائي الصضضضضضضضائر    2019لسضضضضضنة 2االستئنضضضضضضضضضضاو رقضضضضضضضم 

إئارا بإلغاء القضضضضرار انئارا   2017لسنة  25يف الدعضوى رقضم  11/12/2018بتاريضم

....، كانضا قضضد  علقضا كوضضوأ واحضضد وهضضو       22/11/2016ملطعون فيه الصائر بتاريم ا

الطعضضن بإلغضضاء القضضضرار الصضضائر بإن ضضاء خدمضضة املطعضضون ضضضد  مضضع مضضا ي  ضض  علضض  ذلضضك مضضضن  

 ثار، بينما أن الدعضوى املطروحة  تعلم بالتعوي  عضضن ذلضك القضضرار، ومضن ثضم فالدعضضوى      

ليسق هي الدعضوى الصضائر في ضا احلكمضط املشضار إلي مضا       احلالية وهضضي ئعضوى  عوي 

 .لكون ا ئعضضوى إلغاء، وبذلك يض   النعي بعدم الص حية عل  غري أساس

املسضضتقر عليضضه يف قضضضاء هضضضذ  احملكمضضة أنضضه متضض   ضضائو احلكضضم املطعضضون فيضضه        -3

النتيلضضضة الصضضض ي ة فضضض  يعيبضضضه مضضضن بعضضضد قصضضضور  يف أسضضضبابه، إذ حملكمضضضة الضضضنق  أن    

 .تبدا أسبابه أو  ستكمي الناقيف من ا كي ما  صلح ب ا قضاء  ئون أن  نقضه س

 قضدير  حملكمة املوضوأ سلطة حتصيي وف م الواقع يف الدعضضوى وحبضث و  املقررأن  -4

فلض ا أن  أخضذ من ضا كضا  طمضئن إىل       من ا  قاريضضر اوضةة ال نيضضة   ما يطر  في ا مضن أئلة،

 .علي ا، وإطرا  ما عضضدا س مة احسس واحسباب ال  بين 

اسضضضتخ    وافضضضضضر أركضضضان املسضضضإولية املوجبضضضة للتعضضضوي  عضضضضضن القضضضضرار  املقضضضرر أن  -5

انئارا غري املشروأ، مضضن خطأ وضرر وع قة سببية بين ما و قدير التعوي ، هضضو مضن  

مسضضضائي الواقضضضع الضضض  صضضضضع لسضضضلطان حمكمضضضة املوضضضضوأ وفضضضضضم مضضضا  قتنضضضع بضضضه، مضضضائام   

 .مستندا إىل ما له أ له الثابق باحوراق استخ   ا

وإن كضضان  ضض ي ا أن العيضضوب الضض   ل ضضم بالقضضضرار انئارا قضضضد ال  صضضلح ئائمضضا       إنضضه -6

للقضضضاء بضضالتعوي  يف إطضضضار ئعضضضوى القضضضاء الكامضضي، السضضيما وإن  علقضضق هضضضضذ  العيضضوب      

ومضإثرا حبضم   باالختصا  أو الشكي، إال أن املستقر عليه أنه متض  كضان العيض  جوهريضا     

يف موضوأ القضضرار يف حضدوئ معطيا  النضزاأ وخصو يا ه كان التعويضض  واجبضضا، وبغضضضري    

إلضضزام علض  حمكمضة املوضضوأ بتتبضع اوصضوم يف كافضة منضاحي ئفضاع م وفتلضف أقضوادم           

وحلل م والضرئ علي ا استقض ال، حن فضضي قيام احلقيقضة التضضضي استخلصضت ا الضضرئ الضضمين     

لضضة صال  ضا، ملضا كضضان ذلضك وكضضان الثابضق بضاحوراق أن احلكضضم البضا  الصضائر          لكي ح

قضضضد   21/10/2019إئارا بتاريم  2019لسنة  31مضضن حمكمة النق  يف الطعضن رقضم 

انت ضض  إىل  أييضضضد إلغضضاء القضضضضرار الصضضائر بإن ضضاء خدمضضة املطعضضون ضضضضد  ل ستقالضضضة الضمنيضضضضة   

، لعضدم قيضضام اجل ضة انئاريضضة   22/11/2016مضضضضضي اعتبضضارا مضضضضن   بسضب  انقطاعضضه عضضضضضضن الع  

بضضانجراءا  اجلوهريضضة ال زمضضة قانونضضا نعمضضاا قرينضضة االسضضتقالة الضضضمنية مضضضضن إنضضذار  علضض   

يف ةضأن اودمضة املدنيضة     2006لسضنة 1قانون رقضضم ل ئ ة التن يذية لالن و املقرر قانونا بال
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، احمضر الضذا جعضي قضضرار إن ضاء       ضدور القضضضرار املضذكور    يف إمارة أبوظ" املعموا ب ا وقضق 

اودمضضة فال ضضا للقضضانون الفتقضضار  إىل إجضضراء اننضضذار الكتضضابي الواجضض  قانونضضا، ومضضن ثضضضضم     

 وافضضر ركضضضن اوطضأ يف جانض  اجل ضة انئاريضة بإ ضدارها هضضذا القضضرار املطلضوب التعضوي          

إليضه للموظضف كضا يضرائ اصضاذ  مضن إجضراءا          عنه، حبسبان أن إجراء  وجيه اننذار املشار

حياا انقطاعه وحسبما جاء حبكم حمكمة النق  سالف الذكر يعضد ضضمانة جوهريضة   

ي  ضض  علضض  إغ ادضضا وإهضضدارها فال ضضة قضضضرار إن ضضاء اودمضضة باالسضضتقالة الضضضمنية للقضضانون،  

هضضضو أن يسضتبط    لكون الغرض مضن  وجيضه اننضذار يف امليعضائ احملضدئ وبالكي يضة الواجبضة،      

لإلئارة مدى إ رار املوظف علض   ر  العمي وعزوفه عنضه ورغبته فضي فصم عضرى الرابطضة   

الوظي ية، ومن ج ة أخرى إع مه كا سوو ٌيتخذ قبله من إجضراءا  بسضب  انقطاعضه عضن     

العمي  بيانا ملركز  القانوني، وهكينا له من إبداء ما لديه من أعذار  ةر انقطاعه قبضي  

قضضرار إن اء اودمة املشار إليه قضضد أحلم بضاملطعون ضضد    صاذ هضذ  انجراءا ، وملا كان ا

أضضضرارا مائيضضة عديضضدة هثلضضق يف حرمانضضه مضضن وظي تضضه ومضضن املزايضضا املاليضضة املقضضررة لضضه خضض ا   

حتضضض   اريضضضضضم عوئ ضضضضضه للعمضضضي بتاريضضضضضضم     22/11/2016ال ضضض ة مضضضضن  ضضضاريم  ضضضدور  فضضضضضي    

ا لبحكضضام القضضضائية بإلغضضاء قضضضضرار إن ضضاء اودمضضة، وكانضضق هضضضضضذ      ن يضضذ 18/6/2019

احضرار قضضد نتلق مباةرة من خطأ اجل ة انئارية، مما  توافضضر معضه ع قضة السضببية بضط     

اوطضضأ والضضضرر، و ت قضضم بالتضضالي أركضضان املسضضإولية يف جانضض  اجل ضضة انئاريضضة، ويسضضت م   

ئرهضضضم وفضضم ما خلصق إليضه حمكمضة    590969 املطعون ضد  التعوي  املقضي به كبل 

املوضوأ فضي حكم ا املطعضون فيه عل  ضضوء ما ثبق لدي ا باحوراق واملسضتندا  ومضا أورئ    

 اوضضبري يف  قريضضر  املضضوئأ ملضضف الدعضضضضوى، ويكضضون مضضا ذهضضض  إليضضه احلكضضم املطعضضون فيضضه       

أ ومصضائفا للنتيلضة   ومت قضا مع ضا ويف حضضدوئ سضلطة حمكمضة املوضضو       مستمدا مضضن احوراق

، ويضض   النعضي عليضه بغيضضة الو ضوا يف مجلتضه إىل نتيلضة أخضرى حمضض           الص ي ة قانونا

جضدا موضوعي يف سلطة حمكمضة املوضضوأ، ممضا ال  ضضضوز إثار ضه أمضام هضضذ  احملكمضة،         

 .ومضن ثم غري قائم عل  أساس، مما يتعط معه رفض  الطعضضن

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضضي فضضضي أن  يضضبط مضضن احلكضضم املطعضضضون فيضضه وسضضائر احوراق   وقضضائع علضض حيضضث إن ال

كوجضضض   ضضض ي ة قضضضضدمق   إئارا 2021لسضضضنة  3أقضضضضام الدعضضضضضوى رقضضضضم   املطعضضضون ضضضضد 

بضضإلزام املضضدع   ، طالبضضا في ضضا احلكضضم: 2/2/2021بتاريضضضضم االبتدائيضضة  حملكمضضة العضضط

بإن ضضضضضاء خدمتضضضضضه الصضضضضضائر   علي ضضضضضا بضضضضضالتعوي  عضضضضضضضن القضضضضضضضرار انئارا الغضضضضضري مشضضضضضروأ    

ئرهضضضضضضضم 576600كبلضضض  وقضضضضضضدر    18/6/2019حتضضض  عوئ ضضضه يف   22/11/2016يف
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وإلزام ا بالرسوم واملصضروفا  ومقابضي أ عضاب احملامضاة، وذلضك علض  سضند مضن أنضه يعمضي           

أ در  قضضرارا بإن اء خدمته اعتبضارا مضضضن    22/11/2016لدى املدع  علي ا، وبتاريم 

عليضه أمضام القضضاء ونظضضر بالضدعاوى املبينضة   صضي  بصض ي ة         ، فطعن 22/11/2016

الدعضضوى إىل أن  در حكم مضضن احملكمة بإلغاء القضضضرار انئارا بإن ضاء خدمتضه وإلغضاء     

كافضضة ا ثضضار امل  بضضة عليضضه وإعائ ضضه إىل عملضضه السضضابم، وبعضضد  أييضضد احلكضضم مت التن يضضذ  

كمضة التن يضذ    لضزم املضدع  علي ضا      إال أن حم 18/6/2019وأعيد إىل العمضي بتضاريم   

طالبضا   سضري احلكضم الصضائر يف      1/2019بصرو مست قا ه، فأقضام الدعضضضوى رقضضضم    

و ضضدر حكضضم الت سضضري بصضضرو مجيضضع روا بضضه مضضن  ضضاريم إن ضضاء          25/2017الدعضضضضوى 

إئارا، ثضم   2020لسنة  3و أيضد احلكم باالستئناو رقضضم اودمة حت  إعائ ه لعمله، 

حيضضث مت نقضض  حكضضم    2020لسضضنة  74ع  علي ضضا بضضالطعن انئارا رقضضضضم   طعنضضق املضضد 

االسضضتئناو والقضضضاء جمضضدئا بعضضدم قبضضوا طلضض  الت سضضري علضض  أسضضاس أن طلضض  الروا ضض        

والبدال  عضضن ال  ة املمتدة مضن  اريم إن اء اودمضة والعضوئة إىل العمضي يكضون يف إطضار      

ممضضا حضضدا بضضه إىل إقامضضة الدعضضضوى    وأ،ئعضضضضوى التعضضوي  عضضضضضن القضضرار انئارا غضضري املشضضر  

بنضضدب خضضبري يف الدعضضضوى  حمكمضضة أوا ئرجضضة وبعضضضضد أن أمضضضر  بالطلبضضا  سضضال ة البيضضان،

قيام اوبري باملأمورية املسندة إليه وإيداأ  قريضر  بامللف، وحتديضد الطلبا  علض  ضضضوء   و

وضضضوأ الدعضضضضضوى ةضضك ، ويف امل بقبضضضضوا 5/4/2021 ذلضضك، قضضضق احملكمضضة بتضضاريم 

( ئرهضضم  عويضضا مائيضا    250.000بإلزام املدع  علي ا بأن  إئا للمدعي مبلغا وقضضضدر  ) 

وأئبيا عل  الن ضو الضوارئ باحسباب، وإلضزام املدع  علي ا الرسوم واملصضروفا  ورفضضق   

، 2021لسضنة   7و 6، فاستأنف الطرفضان باالسضتئنافط رقضضضمي   ماعضضدا ذلك مضضن طلبا 

ةضك ،   االسضتئنافط  حمكمضة اسضتئناو العيضضضن بقبضضضوا     قضق 25/5/2021وبتاريم 

بتعضضضديي املبلضض  احملكضضضوم بضضضه ابتضضضداء   ويف موضضضوأ االسضضضتئناو اح ضضضلي بقبولضضه والقضضضضاء  

وألزمق املستأنف ضدها بالرسضوم   ئرهضضضم بدال مضن املبل  املقضي به، 590969ليصبح 

ضامق عليضه الطعضضن املاثضضي، وقضضدم     واملصروفا ،    ر ض  الطاعضنة ب ضذا احلكضم، فأقضض 

املطعضون ضد  مضضن خض ا من ينوب عنه مذكضضرة جوابيضضة بالضضضضرئ علض  الطضضعن، وعضضرض       

الطعضضضن علضض  هضضضضذ  احملكمضضة يف غرفضضضة مشضضورة، فضضضرأ  أنضضضه جديضضضضر بالنظضضضر، وحضضضدئ      

 جلسضة لنظضر .

 مضضا علضض  احلكضضم  حيضضث أقضضيم الطعضضضن علضض  سضضببط  نعضض  الطاعضضضنة يف السضضب  احوا من    

املطعون فيه بالبط ن، ذلضك أن اديئضة الض  أ ضدر ه برئاسضة القاضضضضي/.......................،       
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وعضضضضوية ........................... كانضضضا قضضضضد سضضضبم لضضضض ما االةضضض ا  واملداولضضضضة يف احلكضضضضم        

ريضضضضضضضضضم بتا 2016لسضضضنة  5الصضضضضضضائر مضضضضضضضن حمكمضضضة اسضضضتئناو العضضضط يف التظضضضضضضلم رقضضضم   

، بقبضضضوا الضضضتظلم ةضضضك  ورفضضضضه موضوعضضضضا و أييضضضضضد القضضضضرار انئارا       15/2/2017

، بقضضضضضبوا 2019لسضضضنة  2املتظلضضضضم منضضضه، وأيضضضضا احلكضضضم الصضضضائر يف االسضضضتئناو رقضضضضم 

االستئناو ةكضضض  وف  املوضوأ برفضه و أييد احلكضم املسضتأنف، ممضا يإكضد عضدم      

ز( مضضضضن قضضضانون   /114/1ض  بنضضضضضيف املضضضضضضائة )  ضضض حيت ما لنظضضضر الدعضضضضوى املاثلضضضة، عمضضض   

انجضضراءا  املدنيضضة، وعليضضه يكضضون احلكضضم الطعضضط مشضضوبا بضضالبط ن اجلسضضيم املتعلضضم      

 بالنظام العضام، كا يستضضوج  نقضه.

( مضن قضانون انجضراءا     114وحيث إن هضضضذا النعي غري سديد، ذلك أن النيف يف املائة )

اضضي غضري  ضاا لنظضر الضدعوى ممنوعضا مضن ئاع ضا         يكون الق - 1املدنية عل  أن " 

إذا كضضان .........  قضضضضد   -ولضضو   يضضرئ  أحضضد مضضن اوصضضوم يف اححضضواا ا  يضضة: ........... ز     

سبم لضه نظرهضا قاضضيا............." يضدا علض  أن املعضوا عليضه يف إبضداء الضرأا املوجض  لعضدم            

ي بعمضي يكشضف فيضه عضضن أن       حية القاضي يف هذا اوصو ، هضو أن يقوم القاضض 

لضه رأيضا يف الدعضضوى ممضا يتعضارض مضع مضضا يشض يف فضضضيه مضن خلضو الذهضضضن عضضضن موضضضوع ا             

حتضض  يسضضتطيع أن يضضزن حلضضج اوصضضوم وزنضضا جمضضرئا، وكضضان املقصضضوئ بالدعضضضوى املشضضار    

إلي ا يف النيف هي الدعضوى املطروحة، فإذا كان القاضي قضد حكضم يف ئعضضضوى أخضرى    

مت رعة عن ا، فإن ذلك ال يعضد مضن أسباب عضدم الصض حية املبينضة يف  لضك     أو مر بطة أو 

املائة، ملا كان ذلك، وكان البط باحوراق أن احلكم الصائر مضضن حمكمة اسضتئناو  

، وكضضضذا احلكضضم  15/2/2017إئارا بتضضاريم  2016لسضضنة  5العضضط يف الضضتظلم رقضضضم  

ملضضضقام عضضضن احلكضضضضم االبتضضضدائي الصضضضائر     ا 2019لسنة  2الصائر يف االستئنضضضضضاو رقضضم 

إئارا بإلغاء القضضضضرار انئارا   2017لسنة  25يف الدعضوى رقضم  11/12/2018بتاريضم

....، كانضا قضضد  علقضا كوضضوأ واحضضد وهضضو       22/11/2016املطعون فيه الصائر بتاريم 

  ضض  علضض  ذلضضك مضضضن الطعضضن بإلغضضاء القضضضرار الصضضائر بإن ضضاء خدمضضة املطعضضون ضضضد  مضضع مضضا ي 

 ثار، بينما أن الدعضوى املطروحة  تعلم بالتعوي  عضضن ذلضك القضضرار، ومضن ثضم فالدعضضوى      

احلالية وهضضي ئعضوى  عوي  ليسق هي الدعضوى الصضائر في ضا احلكمضط املشضار إلي مضا      

 لكون ا ئعضضوى إلغاء، وبذلك يض   النعي بعدم الص حية عل  غري أساس.     

طاعنة يف السب  الثاني بكي وجوهضضه القصضور يف التسضبي  وال سضائ يف     وحيث  نع  ال 

االستدالا اوطأ يف  طبيم القانون وانخض ا حبضم الضدفاأ، ذلضك أن احلكضضم جيض  أن       
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يتضمضن ما يطمئن املطلضع عليه إىل أن احملكمة قضد أحاطضضق بوقائع الدعضضوى عضضن بصضر    

ئفضضضاع م، واسضضضتن ذ  كضضضي مضضضا يف وبصضضضرية وحمصضضضق أئلت ضضضا وأقضضضواا اوصضضضوم وأوجضضضه 

سضضلطت ا لكشضضف وجضضه احلضضم يف الدعضضضوى، وبضضذلق كضضي الوسضضائي للتو ضضي إىل الواقضضع       

الصضض يح في ضضا، وإال كضضان احلكضضم معيبضضا، وكضضان املسضضتقر عليضضه أن مسضضإولية انئارة     

بالتعوي  عضن قرارا  ا  ضد أساسض ا يف ثبضو  اوطضأ يف جانب ضا بإ ضدارها قضرارا غضري         

ضضضرر وقيضضام ع قضضة السضضببية، وأن مضضا يشضضوب القضضضرار مضضن عيضضوب  تعلضضم    مشضضروأ ووقضضوأ ال

باالختصا  أو الشكي و إئا إىل إلغائه ال يصضلح حتمضا للتعضوي  مضا   يكضن العيض        

مإثرا يف موضوأ القضرار، حبسضبان أن القضضاء بضالتعوي  لضيس مضن مسضتلزما  القضضاء         

طأ املوج  للتعوي ، وكضان  بانلغاء فليس هنا    زم بط عضدم املشروعية وحتقم او

احلكضضم املطعضضون فيضضه   يتعضضرض دضضذ  احركضضان وأورئ عبضضارا  عامضضة مرسضضلة، وأسضضس   

م حمكمضضضضضة الضضضضضنق  يف الطعضضضضضن رقضضضضضضضم  قضضضضضضاء  علضضضضض  أسضضضضضباب  تعضضضضضارض مضضضضضع حكضضضضض  

العتبار  بأن قرار إن اء اودمة هضو الضذا أئا إىل  وقضف املطعضون ضضد       2020لسنة74

تضضدائي جضضزءا مضن حكمضضه رغضضضم عضضدم  طرقضضه لبضضضرار   عضضن العمضضي، واعتضضة احلكضم االب  

الضض  حلقضضق بضضاملطعون ضضضد ، وكضضان قضضرار إن ضضاء خدمضضة املطعضضون ضضضد  قضضد  ضضدر مضضن         

املخضضتيف بإ ضضدار  وفضضم انجضضراءا  القانونيضضة وذلضضك إعمضضاال لقرينضضة االسضضتقالة الضضضمنية      

طبيقضا  يومضا بضدون مضةر أو عضضذر مقبضوا، و       113املستمدة من انقطاعه عضن العمضي ملضدة    

يف ةضأن اودمضة املدنيضة يف إمضارة أبضوظ"       2006لسضنة 1  ي ا ححكام القانون رقم 

والئ تضضه التن يذيضضة، ممضضا ال يسضضت م معضضه املطعضضون ضضضد  أا  عضضوي  عنضضه، لعضضدم ثبضضو        

اوطضضأ يف إ ضضدار  مضضن جانضض  انئارة، وقضضد هسضضكق اجل ضضة الطاعنضضة يف مضضذكرا  ا      

ملطعضون ضضد  مضن انةضارة إىل  عرضضه حا      بذلك، يف الوقق الذا خلق فيه مضذكرا  ا 

نضضوأ مضضن أنضضواأ الضضضرر، حتضض  إن وجضضد الضضضرر فلضضم يثبضضق قيضضام ع قضضة السضضببية بينضضه وبضضط  

خطأ انئارة، فاملطعون ضد  هضو املتسب  فيه بإهماله وعدم  سويته أيضام االنقطضاأ عضضن    

 أن العمضضضي، وليسضضضق الطاعنضضضة، وذلضضضك كلضضضه علضضض  الن ضضضو املضضضبط بصضضض ي ة الطعضضضضن، إال   

احلكم املطعون فيه خالف ما ذكر وأغ ي هامضا ئفضاأ الطاعنضة و  يقسضطه حقضه مضن       

 الب ث والتم ييف، مما يعيبه ويستوج  نقضه.   

وحيث إن هضذا النعي مضضرئوئ، ذلك أن املستقر عليه يف قضضاء هضضذ  احملكمضة أنضه متض        

ر  يف أسضبابه،   ائو احلكم املطعون فيه النتيلة الصض ي ة فض  يعيبضه مضن بعضد قصضو      

إذ حملكمة الضنق  أن  سضتبدا أسضبابه أو  سضتكمي النضاقيف من ضا كضي مضا  صضلح ب ضا           
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قضضضضاء  ئون أن  نقضضضضه، وكضضضان حملكمضضضة املوضضضضوأ سضضضلطة حتصضضضيي وف ضضضم الواقضضضع يف    

الدعضضضوى وحبضضث و قضضدير مضضا يطضضر  في ضضا مضضضن أئلضضة، من ضضا  قاريضضضضر اوضضةة ال نيضضضة فلضض ا أن  

مة احسس واحسباب ال  بين علي ا، وإطرا  مضا عضضضدا ،    أخذ من ا كا  طمئن إىل س 

وكان استخ    وافضضر أركضان املسضإولية املوجبضة للتعضوي  عضضضن القضضرار انئارا غضري        

املشضضروأ، مضضضضن خطضضأ وضضضرر وع قضضة سضضببية بين مضضا و قضضدير التعضضوي ، هضضضضو مضضن مسضضائي   

بضه، مضائام استخ  ض ا     الواقع الض  صضضع لسضلطان حمكمضة املوضضوأ وفضضضم مضا  قتنضع        

مستندا إىل ما لضه أ ضله الثابضق بضاحوراق، وحبسضبان أنضه وإن كضان  ض ي ا أن العيضوب          

الضضض   ل ضضضم بالقضضضضرار انئارا قضضضضد ال  صضضضلح ئائمضضضا للقضضضضاء بضضضالتعوي  يف إطضضضضار ئعضضضضوى   

القضضضاء الكامضضي، السضضيما وإن  علقضضق هضضضضذ  العيضضوب باالختصضضا  أو الشضضكي، إال أن    

أنضه متض  كضان العيض  جوهريضا ومضإثرا حبضم يف موضضوأ القضضضرار يف حضضدوئ            املستقر عليه

معطيضضا  النضضضزاأ وخصو ضضيا ه كضضان التعويضضض  واجبضضضا، وبغضضضضري إلضضضضزام علضض  حمكمضضة        

املوضضضوأ بتتبضضع اوصضضوم يف كافضضة منضضاحي ئفضضاع م وفتلضضف أقضضوادم وحلل ضضم والضضضرئ     

تخلصضت ا الضضرئ الضضمين لكضي حلضضضة      علي ا استقض ال، حن فضضي قيضام احلقيقضضة التضضضي اس   

صال  ضضضضا، ملضضضا كضضضضان ذلضضضك وكضضضضان الثابضضضق بضضضاحوراق أن احلكضضضضم البضضضا  الصضضضائر مضضضضضن   

قضضضضد  21/10/2019إئارا بتضضاريم  2019لسضضنة31حمكمضضة الضضنق  يف الطعضضضن رقضضضم  

انت   إىل  أييضد إلغاء القضضرار الصائر بإن ضاء خدمضة املطعضون ضضضد  ل ستقالضضة الضمنيضضضة       

، لعدم قيضام اجل ضة انئاريضة    22/11/2016بسب  انقطاعضه عضضضضن العمضضضضي اعتبارا مضضضن 

بانجراءا  اجلوهرية ال زمة قانونا نعماا قرينضة االسضتقالة الضضمنية مضضضن إنضذار  علض        

يف ةضضأن اودمضضة  2006لسضضنة  1الن ضضو املقضضرر قانونضضا بال ئ ضضة التن يذيضضة للقضضانون رقضضضضم  

ارة أبضضوظ" املعمضضوا ب ضضا وقضضق  ضضدور القضضضضرار املضضذكور، احمضضر الضضذا جعضضي  املدنيضضة يف إمضض

قضرار إن اء اودمة فال ا للقانون الفتقار  إىل إجراء اننذار الكتابي الواج  قانونضا،  

ومن ثضضم  وافضضر ركضضضن اوطضأ يف جان  اجل ة انئارية بإ ضدارها هضضذا القضضرار املطلضوب     

إجضراء  وجيضه اننضذار املشضار إليضه للموظضف كضا يضرائ اصضاذ           التعوي  عنه، حبسضبان أن  

من إجراءا  حياا انقطاعه وحسبما جاء حبكم حمكمة النق  سضالف الضذكر يعضضد    

ضضضمانة جوهريضضة ي  ضض  علضض  إغ ادضضا وإهضضدارها فال ضضة قضضضرار إن ضضاء اودمضضة باالسضضتقالة  

احملضضدئ وبالكي يضضة   الضضضمنية للقضضانون، لكضضون الغضضرض مضضضن  وجيضضه اننضضذار يف امليعضضائ      

الواجبضضة، هضضضضو أن يسضضتبط لضضإلئارة مضضدى إ ضضرار املوظضضف علضضض   ضضر  العمضضي وعزوفضضه عنضضضه 

ورغبته فضي فصم عرى الرابطة الوظي ية، ومن ج ة أخرى إع مه كا سوو ٌيتخذ قبلضه  

من إجراءا  بسب  انقطاعه عن العمي  بيانا ملركز  القانوني، وهكينضا لضه مضن إبضداء     



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
807 

ن أعضضذار  ضضةر انقطاعضضه قبضضي اصضضاذ هضضضذ  انجضضراءا ، وملضضا كضضان قضضضضرار إن ضضاء  مضضا لديضضه مضض

اودمة املشار إليه قضضد أحلم باملطعون ضد  أضرارا مائية عديدة هثلق يف حرمانه مضن  

وظي تضضضضه ومضضضضن املزايضضضضا املاليضضضضة املقضضضضررة لضضضضه خضضضض ا ال ضضضض ة مضضضضضن  ضضضضاريم  ضضضضدور  فضضضضضضي           

 ن يضضذا لبحكضضام  18/6/2019بتاريضضضضضم  حتضض   اريضضضضم عوئ ضضضضه للعمضضي 22/11/2016

القضضائية بإلغضاء قضضضضرار إن ضاء اودمضضة، وكانضق هضضضضذ  احضضضرار قضضضد نتلضضق مباةضرة مضضن        

خطضضأ اجل ضضة انئاريضضة، ممضضا  توافضضضضر معضضه ع قضضة السضضببية بضضط اوطضضأ والضضضرر، و ت قضضم  

التعضضوي   بالتضضالي أركضضان املسضضإولية يف جانضض  اجل ضضة انئاريضضة، ويسضضت م املطعضضون ضضضد 

ئرهضضضضضضم وفضضضضضم مضضضا خلصضضضق إليضضضه حمكمضضضة املوضضضضوأ فضضضضي   590969املقضضضضي بضضضه كبلضضض  

حكم ا املطعضون فيه عل  ضضوء ما ثبق لدي ا باحوراق واملستندا  وما أورئ  اوضبري يف  

 قرير  املوئأ ملف الدعضضوى، ويكون ما ذهض  إليه احلكضم املطعضون فيضه مسضتمدا مضضضن      

يف حضضدوئ سضلطة حمكمضة املوضضوأ ومصضائفا للنتيلضة الصض ي ة        احوراق ومت قا مع ا و

قانونضضا، ويضضض   النعضضي عليضضه بغيضضضة الو ضضوا يف مجلتضضه إىل نتيلضضة أخضضرى حمضضض  جضضضدا     

موضوعي يف سلطة حمكمة املوضوأ، مما ال  ضضوز إثار ه أمام هضضذ  احملكمضة، ومضضن    

 ثم غري قائم عل  أساس، مما يتعط معه رفض  الطعضضن.
 

********** 
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 ق . أ( 15س  2021لسنة  189، 177)الطعنان رقما 

 ( عمي. حمكمة املوضوأ " سلطت ا ". أجر. 1

بضدايت ا ومضد  ا و ر يض  أثارهضا ومقضدار       استخ   ع قة العمي بعنا رها وحتديد -

احجر من مسائي الواقع.  ستقي بتقضديرها حمكمضة املوضضوأ. دضا يف سضبيي ذلضك  قضدير        

املسضضتندا  واحئلضضة املقدمضضة إلي ضضا ومن ضضا  قريضضر اوضضةة واالخضضذ كضضا  طمضضئن إليضضه من ضضا و      

 إطرا  ما عدا . مت  كان سائغًا وغري فالف للثابق باالوراق.

 يف استخ   بداية ون اية عقد العمي باالستنائ إىل  قرير اوةة.   مثاا -
  

 (  عوي . عمي. فصي  عس ي. 2

التزام  اح  العمي بتعوي  العامي عما أ ابه من ضرر جراء فسضخه لعقضد العمضي     -

حمدئ املدة. عل  أال جياوز مبل  التعوي  حممضوأ االجضر املسضت م عضن مضدة ث ثضة أةض ر        

 ية من العقد أي ما أقصر. مثاا.  أو املدة الباق
  

 ( أجر. عمي. 3

اعتبضضار العمولضضة أجضضرًا متضض  التضضزم ب ضضا  ضضاح  العمضضي كقتضضض  عقضضد العمضضي أوالنظضضام   -

احساسضضي للمنشضضأة أو العضضرو أو مضضا ئرج عليضضه العمضضي باملنشضضأة متضض  كضضان ذلضضك بصضض ة         

 مضطرئة ف ة من الزمن. مثاا.  
  

 ( عمي.4

لعامضي بإجاز ضه السضنوية  تمضايز عضن  ضذكرة أو ن قضا  عضوئة          ذكرة الس ر عند قيام ا -

العمي إىل موطنه عنضد انت ضاء ع قضة العمضي. وجضوب أن يضنيف علض  احوىل يف العقضد أو نظضام          

املنشضضأة مضضع خضضضوع ا حوضضضاأ وضضضوابك  ضضرف ا دضضذا العقضضد أو ذلضضك النظضضام. ال يشضض يف         

ة. اعتبارها التزامضا مصضدر  القضانون.    الست قاق الثانية النيف علي ا يف العقد أو نظام املنشأ

مكضضضررا مضضضن قضضضانون  نظضضضيم ع قضضضا  العمضضضي.  131،131اضضضضع  ضضضرف ا لضضضنيف املضضضائ ط 

 القضاء ب ا. ةرطه. أن يكون بناء عل  طل  العامي وعدم الت اقه بعمي اخر. مثاا. 
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 ( أجر. إجازة. عمي. بدال . 5

جضضر احساسضضي الضضذا كضضان   بضضدا انجضضازة السضضنوية للعامضضي. احتسضضابه علضض  أسضضاس اح    -

يتقاضا  مضافا إليه بدا السكن ملن ال يزاا يف اودمة. وعل  أساس احجضر احساسضي   

،  78الذا كان يتقاضا  وقق است قاقه ل جضازة ف سض  ملضن انت ضق خدمتضه. املائ ضان       

مضضن قضضانون  نظضضيم ع قضضا  العمضضي. اعتصضضام الطضضاعن كضضا ورئ الضضنيف عليضضه يف العقضضد     19

االجر انمجالي. غري مقبوا ما ئام   يتضمن العقد نصا يف ةأن احجضر  الداخلي بشان 

الضضضذا حيسضضض  علضضض  أساسضضضه البضضضدا النقضضضدا لإلجضضضازة. إعمضضضاا احلكضضضم نضضضيف املضضضائ ط       

 املذكور ط بشأن احتساب بدا انجازة.   يح.  
  

 ( أجر.  عوي . عمي. فصي  عس ي. 6

قبضي انت ضاء مد ضه. املضائة      التعوي  عن فسضم  ضاح  العمضي عقضد العمضي حمضدئ املضدة        -

من قانون العمي وجوب أال جياوز مبل  التعضوي  جممضوأ االجضر املسضت م عضن مضدة        115

ث ثة أة ر أو املضدة الباقيضة مضن العقضد أي مضا أقصضر. مضا   يوجضد نضيف يف العقضد يقضضي            

بغضضري ذلضضك. جضضواز أن يقضضي مبلضض  التعضضوي  عضضن أجضضر مضضدة ث ثضضة أةضض ر أو املضضدة الباقيضضة يف      

قد. أساس ذلك. قضاء احملكمضة كضا يضوازا اجضر ةض رين مضع خلضو العقضد مضن أسضاس           الع

 حلساب  التعوي .   يح.  

  

 ( أجر.  عوي . عمي . فصي  عس ي.7

إعمضضاا ان ضضاء خدمضضة العامضضي مضضن قبضضي  ضضاح  العمضضي  عسضض يا ومضضا  ر بضضه مضضن التزامضضه    -

دة.  نظم ضضا بضضالتعوي  عضضن ال صضضي التعسضض ي مقتصضضر علضض  عقضضوئ العمضضي غضضري حمضضدئة املضض  

 من قانون العمي.   123،  122، 121نصو  املوائ 

عقوئ العمي حمدئة املدة. فسخ ا بضإرائة من ضرئة مضن أحضد املتعاقضدين.  نظم ضا املضائة         -

مضضن ذا  القضضانون. انت ضضاء احلكضضم إىل إجابضضة الطضضاعن لطلبضضه التعضضوي  عضضن فسضضم       115

 يح . ال يعيبه ما  ضضمنته أسضبابه   العقد قبي ن اية مد ه باعتبار أنه عقد حمدئ املدة.  

من  قريرا  قانونية خاطئة. حملكمة النق  أن  رئها إلي سندها الص يح يف القضانون  

 ئون أن  نقضه.  
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( حكم " الطعن يف احلكم ". ئعوى " نظر الدعوى واحلكم في ا ". طعن " ما جيوز 8

 وما ال جيوز الطعن فيه. 

صضي فيضه بالكليضة يظضي باقيضا علض  حالضه معلقضا         ما    تصد له احملكمضة و غ ضي ال    -

أمام ضضا. وجضضوب الرجضضوأ لضضذا  احملكمضضة لتسضضتدر  مضضا فا  ضضا ال صضضي فيضضه. الطعضضن عليضضه   

  باالستئناو. غري مقبوا. مثاا.
  

 (  عوي . عمي. فوائد. 9

است قاق العامي فائدة  اخرييضة مضن  ضاريم احلكضم عضن احجضور املتضاخرة والعمضوال           -

مكافهة ن اية اودمة ئون التعوي  عن فسم العقد حمدئ املضدة. أسضاس   وبدا احجازة و

  ذلك وعلته. مثاا.

  

املقررض يف قضاء هذ  احملكمضة ض أن اسضتخ   ع قضة العمضي بعنا ضرها وحتديضد          -1

بضضدايت ا ومضضد  ا و ر يضض   ثارهضضا وحتديضضد مقضضدار احجضضر مضضن أمضضور الواقضضع الضض   سضضتقي           

دضضا يف سضضبيي ذلضضك حتصضضيي ف ضضم الواقضضع الصضض يح يف  بتقضضديرها حمكمضضة املوضضضوأ الضض   

الدعوى ويف  قدير املستندا  املقدمة إلي ا و قدير أئلت ا ومن ا  قرير اوةة ويف احخذ 

كضضا  طمضضئن إليضضه من ضضا و إطضضرا  مضضا عضضدا  متضض  كضضان استخ  ضض ا سضضائغًا وغضضري فضضالف   

احلكضضضم  للثابضضضق بضضضاحوراق ئون معقضضض  مضضضن حمكمضضضة الضضضنق ، ملضضضا كضضضان ذلضضضك وكضضضان 

االبتدائي املإيد باحلكم املطعون فيه قد حدئ بداية ون ايضة ع قضة العمضي بضط الطضرفط      

املإيد بنتيلة  قرير اوضبري   –استنائًا إىل  قرير اوبري املنتدب أمام حمكمة أوا ئرجة 

ومضضضض  احلكضضضم يف نظضضضر الضضضدعوى علضضض  هضضضذا  -املنتضضضدب أمضضضام حمكمضضضة االسضضضتئناو 

ن فسم العقضد فضضً  عضن مكافضأة ن ايضة اودمضة وبأحقيضة        احساس فقض  بالتعوي  ع

املطعون ضد  يف العمولة، وواجه ئفاأ الطاعنضة يف هضذا اوصضو  بقولضه " )...ملضا كضان       

الثابضضق مضضن املسضضتندا  و قريضضر اوضضةة أن املضضدعي ار ضضبك بع قضضة عمضضي مضضع املضضدع  علي ضضا  

 26.000قضضدار   وبضأجر أساسضضي م  1/10/2015كوجض  عقضضد حمضضدئ املضدة مضضن  ضضاريم   

مما يكضون   15/10/2020ئرهم وانت ق ع قة العمي يف  65.000ئرهم  واالمجالي 

 .حمم يف املطالبة كست قا ه العمالية يف هذا انطار ووفم ما يقتضيه القانون

مضن قضانون  نظضيم ع قضا  العمضي أنضه إذا كضان عقضد العمضي           115م ائ نيف املضائة   -2

( 120)احسضباب املنصضو  علي ضا يف املضائة    ب سضخه لغضري   حمدئ املدة وقام  اح  العمي 
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كان ملتزما بتعوي  العامضي عمضا أ ضابه مضن ضضرر علض  أال جيضاوز مبلض  التعضوي  بضأا           

حاا جمموأ احجر املست م عن مدة ث ل أة ر أو املدة الباقية من العقد أي مضا اقصضر"    

احملضدئ املضدة الضذا ينت ضي      وكان الثابق باالوراق استمرار الطرفط يف  ن يذ عقد العمي

والذا نيف عل  انه جيدئ ملضدة سضنة يف حالضة اسضتمرار طرفيضه يف       15/5/2020بتاريم 

علض  أن   17/8/2020 ن يذ ، وكانق املدع  علي ا قد ان ق خدما  املضدعي بتضاريم   

ئون ما يةر ان ضاء خدما ضه وهضو مضر بك      15/10/2020يكون اخر يوم عمي له بتاريم

ممضضضا يكضضضون حمقضضضًا يف طلضضض  هضضضذا   15/5/2021املضضضدة ينت ضضضي يف بعقضضضد عمضضضي حمضضضدئ 

 ئرهم. 130.000التعوي  وان احملكمة حتدئ  يف مبل  

ملا كان مضن املقضرر قانونضًا وعمضً  باملضائة احوىل مضن قضانون  نظضيم ع قضا  العمضي،            -3

ء العمضي،  من قانون املعام   املدنية أن  عتة العمولة أجرًا يدفع للعامي لقا 902واملائة 

وذلك مت  التزم ب ا  اح  العمي كقتض  عقد العمي أو النظضام احساسضي للمنشضأة أو    

العرو أو ما ئرج عليه العمي باملنشأة بشضريف أن يكضون ذلضك مضضطرئًا فض ة مضن الضزمن        

وكضضان الثابضضق بتقريضضر اوضضةة والضضذا  طمضضئن اليضضه احملكمضضة بضضأن املضضدعي يسضضت م مبلضض     

وفضضم مضضا جضضرى عليضضه العمضضي بضضط الطضضرفط، احمضضر الضضذا       ئرهضضم عمولضضة  15.279وقضضدر  

ئرهضم عمولضة.....( وكضان ذلضك مضن       15.279 قضي معه احملكمة للمدعي كبل  وقدر  

احلكضضم سضضائغًا وكافيضضًا حلمضضي قضضضائه وبالتضضالي ين ضضي النعضضي عليضضه يف هضضذا الشضضأن إىل     

 جمرئ جدا موضوعي غري مقبوا فيما  ستقي حمكمة املوضوأ بتقدير .

مضضا يقدمضضه  ضضاح  العمضضي للعامضضي مضضن بضضدا  ضضذاكر السضض ر عنضضد قيامضضه      املقضضرر أن  -4

بإجاز ضضه السضضنوية يتمضضايز عضضن ن قضضا  عضضوئة العامضضي إىل موطنضضه عنضضد انت ضضاء ع قضضة العمضضي   

فبينمضضضا يشضضض يف السضضضت قاق النضضضوأ احوا أن يكضضضون منصو ضضضًا عليضضضه يف العقضضضد أو نظضضضام  

فه دضضذا العقضضد أو ذا  النظضضام ض ال     املنشضضأة ض واضضضع يف حضضاال  وأوضضضاأ وضضضوابك  ضضر     

يش يف الست قاق النضوأ الثضاني أن يكضون منصو ضًا عليضه يف العقضد أو نظضام املنشضأة إذ         

هضضو التضضزام مصضضدر  القضضانون واضضضع يف حضضاال  وأوضضضاأ وضضضوابك  ضضرفه لضضنيف املضضائ ط 

يف ةضضضأن  نظضضضيم   1980لسضضضنة  8مكضضضررا مضضضن القضضضانون االحتضضضائا رقضضضم     131،  131

مي ض إال  أنه يش يف للقضاء به أن يكون بناءا عل  طل  العامي ض وإذ اقتصضر     ع قا  الع

طل  املطعضون ضضد  علض   ضذاكر السض ر العائليضة السضنوية ئون  ضذاكر العضوئة وبالتضالي           

مكررًا املشضار   131،  131ف  جماا للقضاء له ب ا، فضً  عن أن م ائ نيف املائ ط 

هذ  احملكمة ض التزام  اح  العمي بقيمضة  ضذكرة   إلي ما ض وعل  ما استقر عليه قضاء  
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س ر عوئة العامضي وحضد  غضداة انت ضاء خدمتضه طرفضه ض اىل اجل ضة املت ضم علي ضا وإال فضإىل             

اجل ة ال  استقدمه من ا ض سضواء كضان هضو الضذا اسضتقدمه أو كضان قضد أحلقضه بالعمضي          

السضلف يف هضذا الشضأن    خل ًا ملضن اسضتقدمه وئون أن يغضائر العامضي الضب ئ ويكضون التضزام        

منقضيًا، وملا كان الثابق يف احوراق بتقرير اوضبري املنتضدب أمضام حمكمضة االسضتئناو      

أن الطاعن ض غداة انت اء خدمته ب سم العقد من قبي املطعون ضدها ض قد الت م خبدمضة   

 ضضاح  عمضضي  خضضر فضضإن احلكضضم االبتضضدائي املإيضضد بضضاحلكم املطعضضون وقضضد انت ضض  إىل          

ذكرة عوئة يكضون فضضً  عضن خطئضه يف  طبيضم القضانون قضد قضض  كضا            أحقيته يف  

 .يطلبه اوصوم كا يوج  نقضه نقضًا جزئيًا يف هذا اوصو 

مضضن  79،  78قضضضاء هضضذ  احملكمضضة قضضد اسضضتقر علضض  أن املشضضرأ فضضرق يف املضضائ ط    -5

قضضانون  نظضضيم ع قضضا  العمضضي يف ةضضأن احجضضر الضضذا حيسضض  علضض  أساسضضه بضضدا انجضضازة       

لسنوية للعامي بط من ال يزاا يف اودمة ومن انت ق خدمته  فبينما حيس  هذا البضدا  ا

لضضبوا علضض  أسضضاس أجضضر  احساسضضي الضضذا يتقاضضضا  مضضضافًا إليضضه بضضدا السضضكن حيسضض      

للثضضضاني علضضض  أسضضضاس أجضضضر  احساسضضضي الضضضذا كضضضان يتقاضضضضا  وقضضضق اسضضضت قاقه لإلجضضضازة  

عتصضم الطضاعن كدلولضه ض قضد أورئ       ف س ، ملا كان ذلك وكان العقد الداخلي الضذا ي 

بينمضا   يتضضمن هضذا العقضد نصضًا يف ةضأن احجضر         الضنيف علض  احجضر انمجضالي للطضاعن     

الذا حيس  عل  أساسه البدا النقدا ملا   يستن د  الطاعن من ر يد إجضازا  حضاا   

انت ضضاء اودمضضة وبالتضضالي يصضضار يف هضضذا الشضضأن إىل القواعضضد املنظمضضة يف قضضانون  نظضضيم          

قا  العمي وعل  هدا من ا فإن أجر  عن أيام انجضازا  الض    يسضتن دها حيسض      ع 

عل  أساس احجر احساسي الوارئ يف العقد اح لي، وكضان اسضت قاق الطضاعن لبجضر     

أثنضضاء قيامضضه بإجاز ضضه السضضنوية حضضاا قيضضام ع قضضة العمضضي يتمضضايز عضضن البضضدا النقضضدا ملضضا      

اا انت ضضاء اودمضضة وبالتضضالي فضض  ينبغضضي اولضضك  يسضضتن د  الطضضاعن مضضن ر ضضيد إجضضازا  حضض 

بين ما، وإذ التزم احلكم املطعون فيضه هضذا النظضر واجضرى حسضاب مسضت قا  املطعضون        

ضضضد  عضضن مضضا   يسضضتن د  مضضن ر ضضيد إجضضازا  حضضاا انت ضضاء اودمضضة علضض  أسضضاس احجضضر     

احساسي فإنه ال يكضون قضد خضالف القضانون يف ةضيء ويضض ي النعضي ب ضذا السضب  علض            

 .ري اساسغ

( مضن قضانون  نظضيم    115املستقر ض يف قضاء حمكمة النق  ض أن الضنيف يف املضائة )    -6

ع قا  العمي عل  أنه " إذا كان عقد العمي حمضدئ املضدة وقضام  ضاح  العمضي ب سضخه       

( كضضان ملتزمضضًا بتعضضوي  العامضضي عمضضا     120لغضضري احسضضباب املنصضضو  علي ضضا يف املضضائة )    

مبل  التعوي  بأا حاا جمموأ احجر املست م عضن مضدة    أ ابه من ضرر عل  أال جياوز
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ث ثضضة أةضض ر أو املضضدة الباقيضضة مضضن العقضضد أي مضضا أقصضضر، وذلضضك كلضضه مضضا   يوجضضد نضضيف يف  

العقد يقضي بغري ذلك" مإئا  أنضه جيضوز أن يقضي مبلض  التعضوي  املقضضي بضه عضن جممضوأ          

مضا   يكضن عقضد العمضي      احجر املست م عن مدة ث ثة أة ر أو املضدة الباقيضة مضن العقضد    

قد  ضمن اال  اق علض   قاضضي العامضي  عويضاضا ال يقضي عضن أجضر ث ثضة أةض ر أو اال  ضاق           

علضض  اسضضت قاقه حجضضر  عضضن املضضدة املتبقيضضة مضضن عقضضد العمضضي احملضضدئ املضضدة. ملضضا كضضان ذلضضك     

وكضان عقضضد العمضضي اح ضضلي ومضضا يكملضضه مضن أحكضضام العقضضد الضضداخلي   يتضضضمنًا نصضضًا    

حيضضدئ أساسضضًا حلسضضاب  عضضوي  ال سضضم وبالتضضالي يصضضار يف هضضذا        -امضضي أ ضضلح للع -

الشأن إىل القواعد املنظمة يف قانون  نظيم ع قا  العمي وعل  هضدا من ضا فض   ثريض      

عل  حمكمة املوضوأ إن هي قدر  التعوي  املست م للطاعن عن فسضم العقضد حمضدئ    

 ئرهم. 130000املدة كا يوازا أجر ة رين مبل  

( مضن  123،  122،  121تقر ض يف قضاء هذ  احملكمة ض أن نصو  املوائ )   املس -7

قضانون  نظضضيم ع قضا ، م ائهضضا أن جمضاا إعمضضاا أحكضضام إن ضاء خدمضضة العامضي مضضن قبضضي      

 ضاح  العمضي  عسض يًا ومضا  ر بضه مضن إلتزامضه بضالتعوي  عضن ال صضي التعسض ي مقتصضر             

املضدة والض  نظضم املشضرأ أحكضام      حمضدئة   غري حمضدئ املضدة ئون العقضوئ   عل  عقوئ العمي 

مضن ذا  القضانون. ملضا كضان ذلضك       115فسخ ا بإرائة من رئة من أحضد املتعاقضدين باملضائة    

 -وكان الطاعن ال  ارا يف ان العقد الذا يربطه باملطعون ضدها عقد حمدئ املضدة  

 وبالتضالي يكضون   –بي وُقضي له بنضاءا علض  طلبضه بضالتعوي  عضن فسضخه قبضي ن ايضة مد ضه          

طلبه للتعوي  عن ال صي التعسض ي علض  غضري أسضاس مضن الواقضع أو القضانون، وإذ انت ض          

احلكم املطعون فيه إىل نتيلة  صافق مع هضذ  النتيلضة الصض ي ة فض  يضضر  مضن بعضد        

ما  ضمنته أسبابه من  قريرا  قانونية خاطئة إذ حملكمة الضنق  أن  ضرئ احسضباب إىل    

 و ما  قدم ئون أن  نقضه.سندها الص يح يف القانون وعل  حن

املقضضرر يف قضضضاء هضضذ  احملكمضضة ض أن مبضضدأ التقاضضضي علضض  ئرجضضتط مضضن املبضضائض             -8

احساسية للنظام القضائي ال  ال جيوز للم كمة فال ت ا وال جيضوز للخصضوم النضزوا    

مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة أن الطلض  الضذى        139عن ا، وكان م ضائ الضنيف يف املضائة    

كمة يظي باقيًا عل  حاله ومعلقًا أمام ا ويكون السبيي إىل ال صضي فيضه هضو     غ له احمل

الرجوأ إىل ذا  احملكمة لتستدر  ما فا  ا ال صي فيه، ملا كان ذلضك وكضان الثابضق    

يف احوراق أن الطاعن وإن ضمن مذكر ه املقدمة كرحلة الت ضري أمضام حمكمضة أوا   

نوية العائليضة إال أن هضذ  احملكمضة       ضذاكر السض ر السض    1/11/2020ئرجة  لسضة  

 تصد لب ثه وأغ لق ال صي فيه بالكليضة ومضن ثضم ظضي باقيضًا علض  حالضه ومعلقضًا أمام ضا          
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وما من سبيي إىل ال صي فيه سوى الرجوأ إلي ا لتستدر  ما فا  ا ال صي فيه وبالتالي 

هضذ  النتيلضة    يض ي االستئناو بشأنه غري مقبوا، وإذ انت    احلكم املطعون فيه إىل

الص ي ة ف  يعيبه من بعضد قصضور  يف أسضبابه القانونيضة إذ حملكمضة الضنق  أن  نشضأ        

 له أسبابًا جديدة كيما  صلح ب ا قضاء  ئون أن  نقضه.

أن ال ائضضدة التأخرييضضة الضض  ُيقضضض  ب ضضضا      -يف قضضضاء هضضذ  احملكمضضة     -املقضضرر   -9

عضن الضضرر الضذا حلضم بضه مضن جضراء         للدائن بناء عل  طلبه ال  عدو أن  كون  عويضاا له

مت  كان املدين موسرًا وكان املبل  حمضي   -مطي املدين يف الوفاء بااللتزاما  املالية 

رغم حلضوا أجلض ا واحليلولضة بضط الضدائن واالنت ضاأ        -االلتزام معلوم املقدار وقق الطل  

ا وحتضضدئ احملكمضضة نسضضبة هضضذ    -ب ضضا ض وهضضو ضضضرر ُم ضض ض ال يقبضضي إثبضضا  العكضضس          

التعوي  إىل املبل  املقضي به و سرا من  اريم املطالبضة القضضائية مضا   حيضدئ اال  ضاق      

أو العضضرو  ارًاضضا  خضضر لسضضريان ا وهضضذا كلضضه مضضا   يضضنيف القضضانون علضض  خضض و ذلضضك،       

واملقصضضوئ بكضضون املبلضض  حمضضي االلتضضزام معلضضوم املقضضدار وقضضق الطلضض  هضضو أال يكضضون املبلضض     

د  ملطلضضم  قضضدير القضضضاء، أمضضا حيضضث يكضضون مسضضتنداا إىل    املطالضض  بضضه خاضضضعاا يف حتديضض 

أسس ثابتة حبيث ال يكون للقضاء سلطة رحبضة يف التقضدير فإنضه يكضون معلضوم املقضدار       

وقق الطل  ولو نازأ املضدين يف اسضت قاقه أو مقضدار  ويضتعط  عضوي  الضدائن عنضه بنسضبة         

 اريم املطالبة القضضائية إذا  معينة مقابي خطأ التأخري يف حد ذا ه، وُ  س  اعتباراا من 

كضضان الضضضدين اح ضضضلي معلضضضوم املقضضضدار ال اضضضضع لتقضضضدير القضضضضاء، واعتبضضضاراا مضضضن  ضضضاريم  

 ريورة احلكم ن ائياا إذا كان للقضاء سلطة رحبة يف  قدير الضدين احملكضوم بضه، ملضا     

كان ذلضك وكضان املبلض  احملكضوم بضه للطضاعن ض عضدا التعضوي  عضن فسضم العقضد حمضدئ               

ليس خاضعًا لتقدير حمكمة املوضوأ، ومن ثم فقد كان عل  احلكم املطعضون  املدة ض  

اعتبضضاراا مضضن  ضضاريم املطالبضضة القضضضائية وحتضض  هضضام   فيضضه أن يقضضضي ب ضضذ  ال ائضضدة للطضضاعن 

السدائ ئو ا  أثري ملنازعة املطعون ضدها يف است قاق الطاعن للمبل  املطالض  بضه، وإذ   

ر ورف  احلكم للطاعن بال ائدة التأخرييضة علض    خالف احلكم املطعون فيه هذا النظ

 املبل  احملكوم به، فإنه يكون معيباا كا يوج  نقضه جزئياا يف هذا اوصو .  
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 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

حيث إن الوقائع ض عل  ما يبط من احلكم املطعضون فيضه وسضائر احوراق ض  ت صضي يف أن       

( 189/2021) الطضضاعن يف الطعضضن رقضضم    177/2021املطعضضون ضضضد  يف الطعضضن رقضضم   

( الضضضدعوى  189/2021أقضضضام علضضض  الشضضضركة الطاعنضضضة )املطعضضضون ضضضضدها يف الطعضضضن       

لضضضض  احلكضضضضم ض وفضضضضم الطلبضضضضا       عمضضضضالي جزئضضضضي أبضضضضوظ" بط  2020لسضضضضنة2154رقضضضضم

بإلزام ا بضضضأن  ضضضإئا إليضضضه مسضضضت قا ه العماليضضضة املتمثلضضضة يف احجضضضور املتضضضأخرة،    اوتاميةضضضض

، السنوية العائلية، وبدا اننضذار  أمط الص ي، و ذكر الس روالعموال ،  ون قا  الت

وبضضدا انجضضازة، ومكافضضأة ن ايضضة اودمضضة، والتعضضوي  عضضن فسضضم العقضضد حمضضدئ املضضدة،         

وقضاا بيانضًا لضدعوا  إنضه       %12والتعوي  عن ال صي التعس ي، وال وائد التأخريية بواقع 

بضأجر   15/10/2020 حتض   1/10/2015ار بك مضع الطاعنضة بع قضة عمضي بضدءًا مضن       

أقام الضدعوى.  لسضة   ئرهم وإذ أن ق خدمته ئون سب  مشروأ 65000ة را إمجالي 

أحقية املطعون ضد  يف مبلض   حكمق احملكمة ض بعد أن ندبق خبريًا ض ب  19/1/2021

ئرهضضم  22533ئرهضم عمضضوال ،  ومبلضض    15279ئرهضم أجضضور متضضأخرة، ومبلضض   32500

ئرهم  عويضضًا   130000افأة ن اية خدمة ومبل  ئرهم مك 92083بدا إجازة، ومبل  

ئرهضم ألزمضق الطاعنضة بهئائضه لضه،       292395عن فسم العقد حمدئ املدة كلموأ مبلض   

ورفضق ما عدا ذلك من طلبا  وأضافق  سليمه  ضذكرة عضوئة لضه وحضد  مضا   يلت ضم       

خبدمضضضضة  ضضضضاح  عمضضضضي  خضضضضر. اسضضضضتأن ق الطاعنضضضضة هضضضضذا احلكضضضضم باالسضضضضتئناو رقضضضضم      

عمالي أبوظ" واستأن ه املطعضون ضضد   اسضتئنافًا مقضابً  باالسضتئناو       2021لسنة325

قضضق احملكمضة ض بعضد       21/4/2021عمالي أبوظ" و لسضة   2021لسنة  454رقم 

أن ندبق خبريًا  خر ض بتأييد احلكم املستأنف. طعنق احملكوم علي ا يف هضذا احلكضم    

فيضضه احملكضضوم لضضه ض      نقضض  عمضضالي، وطعضضن  177/2021بطريضضم الضضنق  بضضالطعن رقضضم   

نق  عمضالي، وقضدم املطعضون ضضد  يف كض        189/2021ببع  طلبا ه ض بالطعن رقم  

الطعنط مذكرة بالرئ اختتم ا بطل  رفضه وإذ ُعِرض الطعنان عل  هذ  احملكمضة يف  

غرفة مشورة أمر  بضم ال حم للطعضن السضابم ورأ  أن مضا جضديران بضالنظر، وحضدئ        

 ة ة وية.جلسة لنظرهما ئون مرافع

 نق  عمالي. 177/2021أواًل: الطعن رقم    

وحيضضث إن الطعضضن أقضضيم علضض  سضضببط  نعضض  الشضضركة الطاعنضضة بأودمضضا وبضضالوجو  احوا        

والثضضاني والثالضضث مضضن ثاني مضضا علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه فال ضضة القضضانون واوطضضأ يف        
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الضضدفاأ وفال ضضة   طبيقضضه وال سضضائ يف االسضضتدالا والقصضضور يف التسضضبي  واالخضض ا حبضضم  

الثابق يف احوراق ويف بيان ذلك  قوا إن ضا هسضكق أمضام حمكمضة املوضضوأ بضدرجتي ا       

بأن الع قة ال   ربط ضا مضع املطعضون ضضد  هضي ع قضة عمضي علضي سضبيي انسضتعارة ملضدة            

ستة أةض ر انت ضق بن ايضة مضد  ا فض  يكضون املطعضون ضضد  مسضت قا لتعضوي  عضن فسضم             

ية مد ه كما ال يست م مكافأة ن اية خدمة لعدم بلوغ مدة اودمضة  العقد ننت ائه بن ا

إال ان احلكم انبتضدائي املإيضد    -و  يرئ يف العقد نيف عل  العمولة  -سنة كاملة 

بضضاحلكم املطعضضون فيضضه اعضضرض عضضن هضضذا الضضدفاأ بقالضضة أن ع قضضة العمضضي اسضضتطالق بضضط      

ومضضضض  يف نظضضضر     15/10/2020حتضضض   1/10/2015الطضضضرفط خضضض ا املضضضدة مضضضن    

الدعوى عل  هذا احساس ور ض  عليضه القضضاء للمطعضون ضضد  ككافضأة ن ايضة اودمضة         

و عضضوي  عضضن فسضضم العقضضد وقضضض  لضضه بعمضضوال  رغضضم خلضضو العقضضد مضضن نضضيف علي ضضا وانت ضض    

احلكم إىل إلزام ا كبال   زيد يف جمموع ا عما احتسضبه  قريضر اوضبري   احمضر الضذا      

 ستوج  نقضه.يعي  احلكم املطعون فيه وي

وحيضضث إن هضضذا النعضضي برمتضضه مضضرئوئ، ذلضضك بضضأن املقضضرر ض يف قضضضاء هضضذ  احملكمضضة ض أن            

اسضضتخ   ع قضضة العمضضي بعنا ضضرها وحتديضضد بضضدايت ا ومضضد  ا و ر يضض   ثارهضضا وحتديضضد     

مقدار احجر من أمور الواقع ال   ستقي بتقديرها حمكمة املوضوأ الض  دضا يف سضبيي    

الصضضض يح يف الضضضدعوى ويف  قضضدير املسضضضتندا  املقدمضضضة إلي ضضضا  ذلضضك حتصضضضيي ف ضضضم الواقضضع   

و قدير أئلت ا ومن ا  قرير اوةة ويف احخذ كا  طمئن إليه من ا و إطرا  ما عدا  متض   

كضضضان استخ  ضضض ا سضضضائغًا وغضضضري فضضضالف للثابضضضق بضضضاحوراق ئون معقضضض  مضضضن حمكمضضضة   

طعضون فيضه قضد حضدئ     النق ، ملا كان ذلك وكان احلكم االبتدائي املإيد باحلكم امل

بداية ون اية ع قة العمي بط الطرفط استنائًا إىل  قرير اوبري املنتضدب أمضام حمكمضة    

ومضض    -املإيد بنتيلضة  قريضر اوضبري املنتضدب أمضام حمكمضة االسضتئناو         –أوا ئرجة 

احلكم يف نظر الضدعوى علض  هضذا احسضاس فقضض  بضالتعوي  عضن فسضم العقضد فضضً            

اودمة وبأحقية املطعون ضد  يف العمولة ، وواجه ئفضاأ الطاعنضة يف    عن مكافأة ن اية

هضضذا اوصضضو  بقولضضه " )...ملضضا كضضان الثابضضق مضضن املسضضتندا  و قريضضر اوضضةة أن املضضدعي      

 1/10/2015ار بك بع قة عمي مع املدع  علي ا كوج  عقد حمدئ املدة مضن  ضاريم   

ئرهضضم وانت ضضق ع قضضة    65.000ئرهضضم  واالمجضضالي   26.000وبضضأجر أساسضضي مقضضدار     

ممضضا يكضضون حمضضم يف املطالبضضة كسضضت قا ه العماليضضة يف هضضذا   15/10/2020العمضضي يف 

من قضانون  نظضيم ع قضا      115انطار ووفم ما يقتضيه القانون وكان م ائ نيف املائة 
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العمي أنه إذا كان عقد العمضي حمضدئ املضدة وقضام  ضاح  العمضي ب سضخه لغضري احسضباب          

( كضضان ملتزمضضا بتعضضوي  العامضضي عمضضا أ ضضابه مضضن ضضضرر 120ا يف املضضائة )املنصضضو  علي ضض

عل  أال جياوز مبل  التعوي  بأا حاا جممضوأ احجضر املسضت م عضن مضدة ثض ل أةض ر أو        

املدة الباقية من العقد أي ما اقصر"  وكان الثابق باالوراق  استمرار الطرفط يف  ن يضذ  

والضذا نضيف علض  انضه جيضدئ       15/5/2020يم عقد العمي احملدئ املدة الضذا ينت ضي بتضار   

ملدة سنة يف حالة استمرار طرفيه يف  ن يضذ ، وكانضق املضدع  علي ضا قضد ان ضق خضدما         

 15/10/2020عل  أن يكون اخر يوم عمي لضه بتضاريم    17/8/2020املدعي بتاريم 

 15/5/2021ئون ما يةر ان اء خدما ه وهو مر بك بعقد عمضي حمضدئ املضدة ينت ضي يف     

كمضضضضضضة حتضضضضضضدئ  يف مبلضضضضضض  يكضضضضضضون حمقضضضضضضًا يف طلضضضضضض  هضضضضضضذا التعضضضضضضوي  وان احمل ممضضضضضضا

، وملضضا كضضان مضضن املقضضرر قانونضضًا وعمضضً  باملضضائة احوىل مضضن قضضانون  نظضضيم     ئرهضضم130.000

مضن قضانون املعضام   املدنيضة أن  عتضة العمولضة أجضرًا يضدفع          902ع قا  العمضي، واملضائة   

  العمضي كقتضض  عقضد العمضي أو النظضام      للعامي لقاء العمي، وذلك مت  التزم ب ضا  ضاح  

احساسضضي للمنشضضأة أو العضضرو أو مضضا ئرج عليضضه العمضضي باملنشضضأة بشضضريف أن يكضضون ذلضضك         

مضطرئًا ف ة من الزمن وكان الثابق بتقرير اوةة والذا  طمئن اليضه احملكمضة بضأن    

ئرهضضم عمولضضة وفضضم مضضا جضضرى عليضضه العمضضي بضضط         15.279املضضدعي يسضضت م مبلضض  وقضضدر     

ئرهضضضم  15.279فط،احمضضضر الضضضذا  قضضضضي معضضضه احملكمضضضة للمضضضدعي كبلضضض  وقضضضدر  الطر

عمولة.....( وكان ذلك من احلكم سضائغًا وكافيضًا حلمضي قضضائه وبالتضالي ين ضي النعضي        

عليضضه يف هضضذا الشضضأن إىل جمضضرئ جضضدا موضضضوعي غضضري مقبضضوا فيمضضا  سضضتقي حمكمضضة           

 املوضوأ بتقدير .

خضضري مضضن السضضب  الثضضاني مضضن سضضب" الطعضضن علضض      وحيضضث إن مضضا  نعضضا  الطاعنضضة بالوجضضه اح  

احلكضضم املطعضضون فيضضه فال ضضة القضضانون واوطضضأ يف  طبيقضضه، ويف بيضضان ذلضضك  قضضوا إن          

احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضض  بإلزام ضضا بضضأن  ضضإئا للمطعضضون ضضضد   ضضذكرة سضض ر للعضضوئة     

ملوطنه يف حط أن ا ال  لتزم بتذكرة عوئة املطعون ضد  لثبو  الت اقه خبدمضة  ضاح    

 عمي  خر غداة انت اء خدمته، ذلك مما يعي  احلكم ويستوج  نقضه.  

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن ما يقدمه  ضاح  العمضي للعامضي مضن بضدا  ضذاكر         

الس ر عند قيامه بإجاز ه السنوية يتمايز عن ن قا  عوئة العامي إىل موطنه عند انت ضاء  

حوا أن يكضون منصو ضًا عليضه يف العقضد     ع قة العمي فبينما يش يف السضت قاق النضوأ ا  

أو نظام املنشأة ض واضع يف حاال  وأوضاأ وضوابك  رفه دضذا العقضد أو ذا  النظضام     
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ض ال يش يف الست قاق النوأ الثاني أن يكضون منصو ضًا عليضه يف العقضد أو نظضام املنشضأة       

املضائ ط  إذ هو التزام مصدر  القانون واضع يف حاال  وأوضاأ وضضوابك  ضرفه لضنيف    

يف ةضضضأن  نظضضضيم   1980لسضضضنة  8مكضضضررا مضضضن القضضضانون االحتضضضائا رقضضضم     131،  131

ع قا  العمي ض إال  أنه يش يف للقضاء به أن يكون بناءا عل  طل  العامي ض وإذ اقتصضر     

طل  املطعضون ضضد  علض   ضذاكر السض ر العائليضة السضنوية ئون  ضذاكر العضوئة وبالتضالي           

مكررًا املشضار   131،  131ً  عن أن م ائ نيف املائ ط ف  جماا للقضاء له ب ا، فض

إلي ما ض وعل  ما استقر عليه قضاء هذ  احملكمة ض التزام  اح  العمي بقيمضة  ضذكرة    

س ر عوئة العامضي وحضد  غضداة انت ضاء خدمتضه طرفضه ض اىل اجل ضة املت ضم علي ضا وإال فضإىل             

ه أو كضان قضد أحلقضه بالعمضي     اجل ة ال  استقدمه من ا ض سضواء كضان هضو الضذا اسضتقدم     

خل ًا ملضن اسضتقدمه وئون أن يغضائر العامضي الضب ئ ويكضون التضزام السضلف يف هضذا الشضأن           

منقضيًا، وملا كان الثابق يف احوراق بتقرير اوضبري املنتضدب أمضام حمكمضة االسضتئناو      

دمضة  أن الطاعن ض غداة انت اء خدمته ب سم العقد من قبي املطعون ضدها ض قد الت م خب 

 ضضاح  عمضضي  خضضر فضضإن احلكضضم االبتضضدائي املإيضضد بضضاحلكم املطعضضون وقضضد انت ضض  إىل          

أحقيته يف  ذكرة عوئة يكضون فضضً  عضن خطئضه يف  طبيضم القضانون قضد قضض  كضا            

 يطلبه اوصوم كا يوج  نقضه نقضًا جزئيًا يف هذا اوصو .

 وحيث إن الطعن فيما عدا ما  قدم مستوج  الرف .

 نق  عمالي 189/2021لطعن رقم ثانيًا: ا    

وحيث إن الطعن أقيم عل  ستة أسباب ينعي الطاعن باحوا من ا عل  احلكضم املطعضون   

فيضه فال ضضة القضضانون واوطضضأ يف  طبيقضضه وال سضائ يف االسضضتدالا وانخضض ا حبضضم الضضدفاأ   

ويف بيان ذلك يقوا إن احلكم املطعون فيه اعتمضد يف حسضاب أجضر  عضن أيضام انجضازا        

لسضنوية الض    حيصضي علي ضا علض  أسضاس أجضر  احساسضي يف حضط أن العقضد الضضداخلي           ا

املةم بط الطضرفط واملكمضي للعقضد املسضلي قضد نضيف علض  احجضر انمجضالي ئون بضدال            

مما  كن خصم ا مضن احجضر الضذا جيضرا علض  أساسضه حسضاب بضدا انجضازة ومضن ثضم            

قيضضام ع قضضة العمضضي علضض  من ضضه أجضضر     يعضضد نصضضًا أ ضضلح للعامضضي، وقضضد جضضرى العمضضي أثنضضاء    

 انجازة عل  أساس احجر انمجالي، احمر الذا يعي  احلكم ويستوج  نقضه.

وحيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلضك بضأن قضضاء هضذ  احملكمضة قضد اسضتقر علض  أن         

من قانون  نظيم ع قا  العمضي يف ةضأن احجضر الضذا      79،  78املشرأ فرق يف املائ ط 

  أساسه بدا انجازة السنوية للعامي بط مضن ال يضزاا يف اودمضة ومضن انت ضق      حيس  عل
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خدمتضضه  فبينمضضا حيسضض  هضضذا البضضدا لضضبوا علضض  أسضضاس أجضضر  احساسضضي الضضذا يتقاضضضا     

مضضضافًا إليضضه بضضدا السضضكن حيسضض  للثضضاني علضض  أسضضاس أجضضر  احساسضضي الضضذا كضضان           

ن العقضد الضداخلي الضذا    يتقاضا  وقق است قاقه لإلجازة ف س  ، ملا كضان ذلضك وكضا   

بينمضا   يتضضمن    يعتصم الطاعن كدلوله ض قد أورئ النيف عل  احجر انمجالي للطضاعن  

هذا العقد نصًا يف ةأن احجر الذا حيس  علض  أساسضه البضدا النقضدا ملضا   يسضتن د        

الطضضاعن مضضن ر ضضيد إجضضازا  حضضاا انت ضضاء اودمضضة وبالتضضالي يصضضار يف هضضذا الشضضأن إىل           

نظمضضة يف قضانون  نظضضيم ع قضا  العمضضي وعلض  هضضدا من ضا فضضإن أجضر  عضضن أيضضام      القواعضد امل 

انجضضازا  الضض    يسضضضتن دها حيسضض  علضضض  أسضضاس احجضضر احساسضضضي الضضوارئ يف العقضضضد       

اح لي، وكان است قاق الطاعن لبجر أثناء قيامه بإجاز ه السنوية حاا قيضام ع قضة   

الطضاعن مضن ر ضيد إجضازا  حضاا انت ضاء       العمي يتمايز عن  البدا النقدا ملا   يستن د  

اودمة وبالتالي ف  ينبغي اولك بين مضا، وإذ التضزم احلكضم املطعضون فيضه هضذا النظضر        

واجضرى حسضاب مسضت قا  املطعضون ضضد  عضن مضا   يسضتن د  مضن ر ضيد إجضازا  حضاا             

انت اء اودمة علض  أسضاس احجضر احساسضي فإنضه ال يكضون قضد خضالف القضانون يف ةضيء           

 النعي ب ذا السب  عل  غري اساس. ويض ي

وحيث إن ما ينعا  الطاعن عل  احلكم املطعون فيه بالسب  الثضاني مضن أسضباب الطعضن     

فال ة القانون واوطأ يف  طبيقه، ويف بيضان ذلضك يقضوا إن احلكضم املطعضون فيضه قضدر        

 نضاً التعوي  عن فسم العقد حمدئ املدة كا يضوازا أجضر ةض رين  يف حضط أنضه مقضدر قانو      

لموأ احجر املسضت م عضن مضدة ثض ل أةض ر أو املضدة الباقيضة مضن العقضد أي مضا اقصضر،            ك

 ذلك مما يعي  احلكم ويستوج  نقضه.

وحيضضث إن هضضذا النعضضي غضضري سضضديد ذلضضك بضضأن املسضضتقر ض يف قضضضاء حمكمضضة الضضنق  ض أن        

لعمضي  ( من قانون  نظيم ع قا  العمي علض  أنضه " إذا كضان عقضد ا    115النيف يف املائة )

( 120حمدئ املدة وقام  اح  العمي ب سخه لغري احسضباب املنصضو  علي ضا يف املضائة )    

كان ملتزمًا بتعوي  العامضي عمضا أ ضابه مضن ضضرر علض  أال جيضاوز مبلض  التعضوي  بضأا           

حاا جمموأ احجر املست م عن مدة ث ثة أة ر أو املدة الباقية من العقد أي ما أقصضر،  

يف يف العقضد يقضضي بغضري ذلضك" مضإئا  أنضه جيضوز أن يقضي مبلض           وذلك كله ما   يوجضد نض  

التعوي  املقضي به عن جمموأ احجر املست م عن مدة ث ثة أة ر أو املضدة الباقيضة مضن    

العقد ما   يكضن عقضد العمضي قضد  ضضمن اال  ضاق علض   قاضضي العامضي  عويضاضا ال يقضي            

املضدة املتبقيضة مضن عقضد العمضي       عن أجر ث ثة أة ر أو اال  اق عل  است قاقه حجضر  عضن  
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احملدئ املدة. ملا كان ذلك وكان عقضد العمضي اح ضلي ومضا يكملضه مضن أحكضام العقضد         

حيضدئ أساسضًا حلسضاب  عضوي  ال سضم       -أ ضلح للعامضي    -الداخلي   يتضمنًا نصضًا   

وبالتالي يصار يف هذا الشأن إىل القواعد املنظمة يف قانون  نظيم ع قا  العمضي وعلض    

من ا ف   ثري  عل  حمكمة املوضوأ إن هضي قضدر  التعضوي  املسضت م للطضاعن       هدا

 ئرهم.130000كا يوازا أجر ة رين مبل  عن فسم العقد حمدئ املدة 

وحيث إن ما ينعا  الطاعن عل  احلكم املطعون فيه بالسب  الثالث مضن أسضباب الطعضن    

إن احلكضضم املطعضضون فيضضه   فال ضضة القضضانون واوطضضأ يف  طبيقضضه ، ويف بيضضان ذلضضك يقضضوا      

 ناق  مع ذا ه إذ أورئ  راحة بأسبابه أن فصي الطاعن من العمي قد وقع  عس يًا مضن  

وهضضو مضضا كضضان يوجضض  القضضضاء للطضضاعن بضضالتعوي  عضضن ال صضضي  -قبضضي املطعضضون ضضضدها 

إال أن احلكضم   –( من قانون  نظضيم ع قضا  العمضي    123التعس ي طواعية لنيف املائة )

 عن ال صي التعس ي ، ذلك مما يعيبه ويستوج  نقضه.       رف  طل  التعوي  

وحيضضث إن هضضذا النعضضي يف غضضري حملضضه ذلضضك بضضأن املسضضتقر ض يف قضضضاء هضضذ  احملكمضضة ض أن         

( مضضن قضضانون  نظضضيم ع قضضا ، م ائهضضا أن جمضضاا   123،  122،  121نصضضو  املضضوائ ) 

بضه مضن إلتزامضه    إعماا أحكام إن اء خدمة العامي من قبي  اح  العمي  عس يًا وما  ر 

ئون العقضوئ   غضري حمضدئ املضدة   بالتعوي  عن ال صي التعس ي مقتصر علض  عقضوئ العمضي    

حمدئة املدة وال  نظم املشرأ أحكام فسخ ا بإرائة من رئة من أحد املتعاقدين باملضائة  

من ذا  القانون. ملا كان ذلك وكان الطاعن ال  ارا يف ان العقضد الضذا يربطضه     115

بي وُقضي له بناءا عل  طلبه بالتعوي  عضن فسضخه    -ا عقد حمدئ املدة باملطعون ضده

وبالتالي يكون طلبه للتعوي  عن ال صي التعسض ي علض  غضري أسضاس      –قبي ن اية مد ه 

مضضن الواقضضع أو القضضانون ، وإذ انت ضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه إىل نتيلضضة  صضضافق مضضع هضضذ        

ابه مضن  قريضرا  قانونيضة خاطئضة إذ     النتيلة الص ي ة ف  يضر  من بعد ما  ضمنته أسب

حملكمة النق  أن  ضرئ احسضباب إىل سضندها الصض يح يف القضانون وعلض  حنضو مضا  قضدم          

 ئون أن  نقضه.

وحيث إن ما ينعا  الطاعن عل  احلكم املطعون فيه بالسضب  الرابضع مضن أسضباب الطعضن      

مط الصض ي مضن   فال ة القانون واوطضأ يف  طبيقضه، إذ   جيبضه إىل طلض  ن قضا  التضأ      

ال ئة الذهبية للطاعن وعائلته، رغم النيف عل  هذا االست قاق بالعقد الداخلي ةضريعة  

 الطرفط ، ذلك مما يعي  احلكم ويستوج  نقضه.
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وحيث إن هذا النعضي مضرئوئ، ذلضك بأنضه مضن املقضرر ض يف قضضاء هضذ  احملكمضة ض أن ف ضم               

ضضوأ ودضا يف سضبيي ذلضك  قضدير      الواقع الص يح يف الدعوى مما  ستقي به حمكمضة املو 

املستندا  املقدمة في ا ووزن أئلت ا ويف احخضذ كضا  طمضئن إليضه من ضا و إطضرا  مضا عضدا          

مت  كان استخ   ا سائغًا وغري فالف للثابق باحوراق ، كما أن دا أن  أخضذ كضا   

وريضضة وهضضي غضضري ملزمضضة بإعضضائة املأم   -انت ضض  إليضضه  قريضضر اوضضبري حممضضواًل علضض  أسضضبابه    

وعندئذ ال  لتزم بالرئ عل  االع اضا  الض   وجضه إىل التقريضر     -للخبري أو ندب غري  

الذا أخذ  بنتيلته كليًا أو جزئيًا  إذ يف أخذها به عل  هذا الن ضو مضا يضدا علض  أن ضا      

   ضضد يف هضضذ  االع اضضضا  مضضا يسضضت م الضضرئ علي ضضا بضضأكثر ممضضا  ضضضمنه التقريضضر،          

بري ال يلتزم بأن يضإئا م متضه علض  وجضه معضط وحسضبه أن يقضوم        كذلك من املقرر أن او

كا ندب له عل  الن و الذا يضرا  حمقًقضا للغايضة الض  نضدب دضا طاملضا أن عملضه يف الن ايضة          

خاضع لتقدير حمكمة املوضوأ وطاملا أنه وجد فيما عرض عليه وقام به ما يعينضه علض    

ن احلكضضم املطعضضون فيضضه كضضا  بنضضا  مضضن  أئاء عملضضه طبقضضًا للقضضانون . ملضضا كضضان ذلضضك، وكضضا  

أسباب احلكم املستأنف قد واجه ئفاأ الطاعن الوارئ بوجضه النعضي كضا أورئ  كدونا ضه     

قوله ).....ملا كان املدعي   يقدم ما ي يد قيامضه بسضدائ مصضاريف الضضمان الصض ي أو      

  الغرامضضا  امل  بضضة علي ضضا ممضضا جيعضضي طلبضضه غضضري مر كضضز علضض  أسضضاس سضضليم ويسضضتوج      

وقضضد انت ضض   قريضضر اوضضبري احخضضري إىل أنضضه  ضضبط حصضضوا العامضضي علضض  مقابضضي        -رفضضضه 

-التغطية التامينية املناسبة وال يست م ما طلبضه مضن مقابضي التغطيضة التأمينيضة العائليضة       

......( وكضضان ذلضضك مضضن احلكضضم املطعضضون فيضضه سضضائغًا وغضضري فضضالف للثابضضق يف احوراق           

سضاقته الطاعنضة بوجضه النعضي، وبالتضالي فضإن النعضي علض          ويتضمن الرئ الضضمين علض  مضا    

احلكم املطعون فيه يف هضذا الشضأن ال يعضدو أن يكضون جضداًل موضضوعيًا ض غضري مقبضوا ض             

 فيما  ستقي حمكمة املوضوأ بتقدير .

وحيضضث إن مضضا ينعضضا  الطضضاعن علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه بالسضضب  اوضضامس مضضن أسضضباب     

يف  طبيقضه، إذ   جيبضه إىل طلض  بضدا  ضذاكر السض ر       الطعن فال ضة القضانون واوطضأ    

السنوية العائلية رغم النيف عل  هذا االست قاق بالعقد الداخلي ةريعة الطرفط، ذلضك  

 مما يعي  احلكم ويستوج  نقضه.

وحيث إن هضذا النعضي مضرئوئ ذلضك بأنضه ض مضن املقضرر يف قضضاء هضذ  احملكمضة ض أن مبضدأ                

ض احساسضية للنظضام القضضائي الض  ال جيضوز للم كمضة       التقاضي عل  ئرجتط من املبضائ 

مضن قضانون    139فال ت ا وال جيوز للخصوم النزوا عن ا ، وكان م ائ النيف يف املضائة  
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انجراءا  املدنية أن الطل  الذى  غ له احملكمضة يظضي باقيضًا علض  حالضه ومعلقضًا أمام ضا        

ة لتسضضتدر  مضضا فا  ضضا   ويكضضون السضضبيي إىل ال صضضي فيضضه هضضو الرجضضوأ إىل ذا  احملكمضض     

ال صضضي فيضضه، ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان الثابضضق يف احوراق أن الطضضاعن وإن ضضضمن مذكر ضضه 

 ضضضذاكر  1/11/2020املقدمضضضة كرحلضضضة الت ضضضضري أمضضضام حمكمضضضة أوا ئرجضضضة  لسضضضة 

السضض ر السضضنوية العائليضضة إال أن هضضذ  احملكمضضة    تصضضد لب ثضضه وأغ لضضق ال صضضي فيضضه          

حاله ومعلقًا أمام ا وما من سضبيي إىل ال صضي فيضه سضوى      بالكلية ومن ثم ظي باقيًا عل 

الرجضضوأ إلي ضضا لتسضضتدر  مضضا فا  ضضا ال صضضي فيضضه وبالتضضالي يضضض ي االسضضتئناو بشضضأنه غضضري   

مقبوا، وإذ انت    احلكم املطعون فيه إىل هذ  النتيلة الصض ي ة فض  يعيبضه مضن بعضد      

سبابًا جديدة كيمضا  صضلح   قصور  يف أسبابه القانونية إذ حملكمة النق  أن  نشأ له أ

 ب ا قضاء  ئون أن  نقضه.

وحيث إن ما ينعا  الطاعن بالسب  احخري من أسباب الطعن عل  احلكضم املطعضون فيضه    

فال ضضضة القضضضانون واوطضضضأ يف  طبيقضضضه إذ انت ضضض  إىل رفضضض  القضضضضاء للطضضضاعن بال ائضضضدة      

للم كمضة مصضدر ه    التأخريية عل  املست قا  العمالية املطال  ب ضا بقالضة أنضه   يثبضق    

مطي املطعون ضدها ومن ثم ينت ي مقتض  القضاء بال ائدة التأخريية يف حط أن خطضأ  

املضضدين الواجضضد م ضض ض كلضضرئ التضضأخري وال حاجضضة للضضدائن يف اثبضضا  الضضضرر ممضضا كضضان     

ينبغي معه القضاء للطاعن بال ائدة التأخرييضة علض  مضا ق ضضي لضه بضه وإذ خضالف احلكضم         

 النظر فإنه يكون معيبًا كا يستوج  نقضه.   املطعون فيه هذا

أن  -يف قضضاء هضذ  احملكمضة     -وحيث إن هذا النعضي سضديد، ذلضك بأنضه مضن املقضرر       

ال ائدة التأخريية ال  ُيقضض  ب ضا للضدائن بنضاء علض  طلبضه ال  عضدو أن  كضون  عويضاضا لضه           

متض    -ملاليضة  عن الضضرر الضذا حلضم بضه مضن جضراء مطضي املضدين يف الوفضاء بااللتزامضا  ا          

رغم حلضوا   -كان املدين موسرًا وكان املبل  حمي االلتزام معلوم املقدار وقق الطل  

أجل ا واحليلولة بضط الضدائن واالنت ضاأ ب ضا ض وهضو ضضرر ُم ض ض ال يقبضي إثبضا  العكضس             

وحتضضدئ احملكمضضة نسضضبة هضضضذا التعضضوي  إىل املبلضض  املقضضضي بضضضه و سضضرا مضضن  ضضضاريم          -

ما   حيدئ اال  اق أو العرو  ارًاا  خر لسريان ا وهذا كلضه مضا     املطالبة القضائية 

ينيف القانون عل  خ و ذلك، واملقصوئ بكون املبل  حمي االلتزام معلوم املقدار وقضق  

الطلض  هضو أال يكضضون املبلض  املطالض  بضضه خاضضعاا يف حتديضد  ملطلضضم  قضدير القضضاء، أمضضا         

 يكضون للقضضاء سضلطة رحبضة يف التقضدير      حيث يكون مستنداا إىل أسس ثابتضة حبيضث ال  

فإنه يكون معلوم املقدار وقضق الطلض  ولضو نضازأ املضدين يف اسضت قاقه أو مقضدار  ويضتعط         
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 عوي  الدائن عنه بنسبة معينة مقابي خطأ التأخري يف حضد ذا ضه، وُ  سض  اعتبضاراا مضن      

ضضضضع لتقضضضدير  ضضضاريم املطالبضضضة القضضضضائية إذا كضضضان الضضضدين اح ضضضلي معلضضضوم املقضضضدار ال ا   

القضاء، واعتباراا مضن  ضاريم  ضريورة احلكضم ن ائياضا إذا كضان للقضضاء سضلطة رحبضة يف          

 قضضدير الضضدين احملكضضوم بضضه، ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان املبلضض  احملكضضوم بضضه للطضضاعن ض عضضدا        

التعوي  عن فسم العقد حمدئ املدة ض ليس خاضعًا لتقدير حمكمة املوضوأ ، ومن ثضم   

اعتبضاراا مضن  ضاريم     ون فيه أن يقضي ب ذ  ال ائضدة للطضاعن  فقد كان عل  احلكم املطع

املطالبة القضائية وحت  هام السضدائ ئو ضا  ضأثري ملنازعضة املطعضون ضضدها يف اسضت قاق        

الطاعن للمبل  املطال  به، وإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر ورفض  احلكضم   

إنه يكون معيباا كا يوجض  نقضضه   للطاعن بال ائدة التأخريية عل  املبل  احملكوم به، ف

 جزئياا يف هذا اوصو .  

 وحيث إن الطعن فيما عدا ما  قدم مستوج  الرف .  

ض يف حضضضدوئ مضضضا مت     2021لسضضضنة  454+  325وحيضضضث إن موضضضضوأ االسضضضتئنافط رقمضضضي 

نقضه ض  اا لل صي فيه، وملا  قدم فإنه يتعط  عديي احلكضم املسضتأنف علض  حنضو مضا       

     سريئ باملنطوق.
 

 

********** 
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 )مدني عمالي( 18/8/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ زهري اسكندر 

 وعضوية املستشارين: عثمان مكرم، أزهرا مبار .

(99) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  224)الطعن رقم 

( بط ن. حكم "  سبيبه.  سبي  معي  " بط نه ". نق  " أسباب الطعن باحلكم. 1

 ا يقبي من ا " " حاال  الطعن بالنق " . م

فال ة الثابق باالوراق ال   بطي احلكضم. هضي حتريضف حمكمضة املوضضوأ للثابضق        -

 مائيا ببع  املستندا  أو  اهل ا دا وما هو ثابق في ا. مثاا. 

  

( بط ن. حكم "  سبيبه.  سبي  معي  " بط نه ". نق  " أسباب الطعن باحلكم. 2

 ن ا " " حاال  الطعن بالنق ".ما يقبي م

 هاحي أسباب احلكم حبيث ال يبق  بعدها ما حيمله .  ناق  يبطله. مثاا.   -

  

أن فال ضضضة الثابضضضق يف احوراق الضضض    -يف قضضضضاء حمكمضضضة الضضضنق   -املسضضضتقر  -1

 بطضضي احلكضضضم هضضضي كمضضضا  كضضضون بت ريضضف حمكمضضضة املوضضضضوأ للثابضضضق مائياضضضا بضضضبع    

 ضف بأنضه مسضلك إجيضابي من ضا  قضضي فيضه علض  خض و هضذ            املستندا  واحوراق كا يو

البيانضضضا ، فضضضإن فال ضضضة الثابضضضق يف احوراق قضضضد  ضضضأ ي كضضضذلك مضضضن موقضضضف سضضضل" مضضضن      

 .احملكمة بتلاهل ا هذ  املستندا  واحوراق وما هو ثابق في ا

املقضرر أن التنضاق  الضضذا يبطضي احلكضضم هضو الضضذا  تمضاح  بضضه احسضباب حبيضضث ال        -2

ا حيمله، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قضد  سضاند يف قضضائه    يبق  بعدها م

  1/1/2016من العقد اجلديضد املضةم بضط الطضرفط بتضاريم       - 17إىل ما ورئ يف املائة 

مضضن نضضيف علضض  أن  لغضض  أيضضة ا  اقيضضا  او  ع ضضدا  سضضابقة علضض  هضضذا العقضضد، ئون أن        -

ضضمن  عضديً  علض  مضا سضبقه يف      ي طن احلكم إىل أن العقد الضذا طبضم أحكامضه   يت   

علض  أنضه ) فيمضا       16ةأن حساب مكافأة ن اية اودمة إذ أورئ نصًا  رحيًا باملضائة  

يضضرئ بشضضأنه نضضيف يف العقضضد أو مل قا ضضه  سضضرا احنظمضضة واللضضوائح املنطبقضضة لضضدى الطضضرو      

يف  احوا، و عتة الئ ة ةئون املوظ ط وأية  عدي   دا الحقضة علض  العقضد هضي املطبقضة     
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علض    82حاا وجوئ أا  عضارض مضع العقضد( وأن ال ئ ضة املشضار إليضه قضد نصضق يف املضائة          

أنضضه )يسضضت م املوظضضف عنضضد انت ضضاء خدمتضضه مكافضضأة ن ايضضة خدمضضة كعضضدا را ضض  ةضض ر عضضن 

كي سنة مضن سضنوا  اودمضة اومضس احوىل، ورا ض  ةض ر ونصضف عضن كضي سضنة مضن            

سنة بعد ذلضك. وحتسض  مكافضأة ن ايضة     السنوا  اومس التالية ورا   ة رين عن كي 

اودمضضة علضض  أسضضاس  خضضر را ضض  أساسضضي  قاضضضا  املوظضضف، ويف  حضضاا ص ضضي  الرا ضض     

احساسضضي حتسضض  املكافضضأة عضضن مضضدة اودمضضة قبضضي التخ ضضي  علضض  أسضضاس اخضضر را ضض        

أساسي قبضي التخ ضي  وعضن املضدة بعضد التخ ضي  علض  أسضاس اخضر را ض  أساسضي عنضد             

زيضضد بعضضد التخ ضضي   ليصضضبح عنضضد انت ضضاء اودمضضة أكضضة ممضضا   انت ضضاء اودمضضة، ويف حضضاا

كان قبله حتس  املكافأة عن املدة بأكمل ا عل  أساس احجر احساسي احخري، مضع  

اعتبار مدة اودمضة الكليضة متصضلة وال يسضت م املوظضف مكافضأة ن ايضة خدمضة إذا قلضق          

كافضضأة علضض  هضضذا  مد ضضه عضضن سضضنة( ممضضا يضضدا علضض  ا ضضا  إرائة الطضضرفط إىل حسضضاب امل     

احسضضضاس الضضضوارئ بال ئ ضضضة،  وعلضضض  الضضضرغم مضضضن إيضضضرائ احلكضضضم املطعضضضون فيضضضه للقواعضضضد   

القانونيضضة واجبضضة التطبيضضم بقولضضه أن العقضضد ةضضريعة املتعاقضضدين وأنضضه يضضتعط إعمضضاا الضضنيف       

العقدا اح لح للعامي إال أنه أجرى  طبيم أحكام قانون  نظضيم ع قضا  العمضي احقضي     

يصضمه بالتنضاق  املبطضي الضذا جضر  إىل اوطضأ يف  طبيضم القضانون كضا           فائدة للعامي كا

 يوج  نقضه نقضًا جزئيًا يف هذا اوصو .  

ض يف حدوئ ما مت نقضه ض  اا لل صضي     337/2021وحيث إن موضوأ االستئناو رقم 

فيه، وملا  قدم وكان ال خ و بط الطضرفط علض  أن مضدة خدمضة الطضاعن بضدأ  بتضاريم         

أةضض ر، وأن  7سضضنة  21عضضن مضضدة عمضضي   21/2/2020وانت ضضق بتضضاريم   22/5/1999

ئرهضضم وبالتضضالي يضضتعط حسضضاب مكافضضأة ن ايضضة اودمضضة     8343احجضضر احساسضضي احخضضري  

 املست قة للمستأنف كالتالي:

ئرهضضم احجضضر  8343ئرهضضم +  41715سضضنة أوىل   5× ئرهضضم احجضضر احساسضضي   8343

 2× ئرهم احجضر احساسضي    8343ئرهم  +  62572سنة  الية   5×  1،5× احساسي 

× ةضضضض ر 12÷   2× احجضضضر احساسضضضضي  ئرهضضضضم  8343ئرهضضضضم +  183546سضضضنة    11× 

ئرهضم احمضر الضذا يضتعط معضه القضضاء        297566ئرهضم كلمضوأ مبلض      9733أة ر  7

بتعضضديي احلكضضم املسضضتأنف يف ةضضأن حسضضاب مكافضضأة ن ايضضة اودمضضة والقضضضاء جمضضدئًا       

ئرهضضم مكافضضأة ن ايضضة خدمضضة علضض  حنضضو مضضا سضضريئ   297566مبلضض   بأحقيضضة املسضضتأنف يف

 باملنطوق.
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 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

وحيث إن الوقائع ض عل  ما يبط من احلكم املطعون فيه وسائر احوراق ض  ت صضي يف أن    

عمضضالي  2021لسضضنة  57الطضضاعن أقضضام علضض  الشضضركة املطعضضون ضضضدها الضضدعوى رقضضم       

بإلزام مضا بضأن  ضإئا إليضه      -وفم الطلبضا  اوتاميضة    -جزئي أبوظ" بطل  احلكم 

مست قا ه العمالية املتمثلضة يف مصضروفا   علضيم احبنضاء، وبضدا السضكن، وبضدا  ضيانة         

احثضضضال، وبضضضدا  ضضضذاكر السضضض ر السضضضنوية احسضضضرية، وبضضضدا اننضضضذار، وبضضضدا انجضضضازة،         

رييضضة بواقضضع ومكافضضأة ن ايضضة اودمضضة، والتعضضوي  عضضن ال صضضي التعسضض ي، وال ائضضدة التأخ 

، والزام ا بعدم إلغاء انقامة والضمان الصض ي حتض   ضاريم االنت ضاء ال علضي دمضا.        12%

وقاا بيانًا لضدعوا  إنضه ار ضبك مضع املطعضون ضضدها بعقضد عمضي غضري حمضدئ املضدة بضدءًا مضن              

ئرهضضم وإذ  8343ئرهضضم احساسضضي منضضه   17664بضضأجر ةضض را زيضضد إىل   22/5/1999

ئون سضضضضضب  مشضضضضضروأ أقضضضضضام ئعضضضضضوا .  لسضضضضضة   21/12/2020أن ضضضضضق خدمتضضضضضه بتضضضضضاريم 

ئرهضضم بضضدا إنضضذار   9424حكمضضق احملكمضضة بأحقيضضة الطضضاعن يف مبلضض    21/3/2021

ئرهم مكافضأة ن ايضة اودمضة كلمضوأ      163059ئرهم بدا اجازة ومبل   5272ومبل  

ئرهم ألزمق املطعون ضدها بهئائه إليه، وأغ لق ال صي يف طلض  بضدا    177755مبل  

حثال، ورفضق ما عدا ذلك من الطلبا  اوتامية و صد  ملا   يرئ في ضا ممضا    يانة ا

أئته طل  بدا العمي ساعا  إضافية والتعوي  عن الضضرر وةض ائة اوضةة و ضذكرة     

العضضضوئة فرفضضضضضق احولضضضط وقبلضضضضق ا خضضضضرين. اسضضضتأنف الطضضضضاعن وحضضضد  هضضضضذا احلكضضضضم     

قضضق احملكمضة    2/5/2021عمضالي أبضوظ" و لسضة     337/2021باالستئناو رقم 

ئرهضم   17665بتعديي احلكم املستأنف يف ةأن حساب بدا اننضذار بزيائ ضه إىل مبلض     

ئرهضضضم ويف ةضضضأن حسضضضاب   13627ويف ةضضضأن حسضضضاب بضضضدا انجضضضازة بزيائ ضضضه إىل مبلضضض     

ئرهم، وإلغائه يف ةأن رف  طلض" بضدا    167555مكافأة ن اية اودمة بزيائ  ا إىل 

ال صضي التعسض ي والقضضاء جمضدئًا بأحقيضة الطضاعن يف مبلض          عليم احبناء والتعوي  عن 

ئرهضم  عويضضًا عضن ال صضي التعسض ي،       50000ئرهم بدا  عليم احبنضاء ومبلض     12000

ئرهضم،   260847و أييد  فيما عدا ذلك، ليصبح املبلض  انمجضالي املقضضي بضه للطضاعن      

املطعون ضضدها   طعن احملكوم له يف هذا احلكم بطريم النق  بالطعن املاثي وقدمق

مذكرة بضالرئ اختتمت ضا بطلض  رفضضه وإذ ُعضِرض الطعضن علض  هضذ  احملكمضة يف غرفضة           

 مشورة رأ  أنه جدير بالنظر، وحدئ  جلسة لنظر  ئون مرافعة ة وية.
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وحيضضث إن الطعضضن أقضضيم علضض  سضضب  وحيضضد ينعضضي بضضه الطضضاعن علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه    

ا إنه كان قد أقام اسضتئنافه بسضب  خطضأ    التناق  املبطي لبسباب، ويف بيان ذلك يقو

احلكضضم املسضضتأنف إذ أجضضرى حسضضاب مكافضضأة ن ايضضة اودمضضة علضض  هضضدى مضضن اححكضضام   

الوارئة يف قانون  نظيم ع قا  العمي يف حط أنه يتعط حساب ا عل  أسضاس اححكضام   

الضضوارئة يف العقضضد ومضضا يكملضضه مضضن لضضوائح الشضضركة، إال أن احلكضضم املطعضضون فيضضه  ضضدار  

ثه دذا السب  بقولضه أنضه سضديد واسضتطرئ بضأن العقضد ةضريعة املتعاقضدين ويقضع بضاطً            حب

كي ةريف االف أحكضام قضانون العمضي مضا   يكضن اكثضر فائضدة للعامضي، ومضع ذلضك           

نقضض  غزلضضه وانت ضض  إىل مناقضضضة مضضا قضضدم لضضه وأجضضرى احلسضضاب علضض  ذا  احسضضس الضض       

كضم املطعضون فيضه ويسضتوج      اعتنق ا حكضم حمكمضة اوا ئرجضة، ذلضك ممضا يعيض  احل      

 نقضه.

أن  -يف قضضاء حمكمضة الضنق     -وحيث إن هذا النعي يف حملضه ذلضك بضأن  املسضتقر     

فال ضضة الثابضضق يف احوراق الضض   بطضضي احلكضضم هضضي كمضضا  كضضون بت ريضضف حمكمضضة       

املوضوأ للثابضق مائياضا بضبع  املسضتندا  واحوراق كضا يو ضف بأنضه مسضلك إجيضابي من ضا           

 و هذ  البيانا ، فضإن فال ضة الثابضق يف احوراق قضد  ضأ ي كضذلك        قضي فيه عل  خ

من موقف سل" مضن احملكمضة بتلاهلض ا هضذ  املسضتندا  واحوراق ومضا هضو ثابضق في ضا،          

وأن التناق  الذا يبطي احلكم هو الضذا  تمضاح  بضه احسضباب حبيضث ال يبقض  بعضدها        

قضضائه إىل مضا ورئ   سضاند يف  ما حيمله، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعضون فيضه قضد     

مضن نضيف    -1/1/2016م بضط الطضرفط بتضاريم    من العقد اجلديد املة- 17يف املائة 

عل  أن  لغض  أيضة ا  اقيضا  او  ع ضدا  سضابقة علض  هضذا العقضد، ئون أن ي طضن احلكضم           

إىل أن العقضضد الضضذا طبضضم أحكامضضه   يتضضضمن  عضضديً  علضض  مضضا سضضبقه يف ةضضأن حسضضاب    

علض  أنضه ) فيمضا   يضرئ بشضأنه       16دمضة إذ أورئ نصضًا  ضرحيًا باملضائة     مكافأة ن ايضة او 

نيف يف العقد أو مل قا ه  سرا احنظمة واللضوائح املنطبقضة لضدى الطضرو احوا ، و عتضة      

الئ ة ةئون املوظ ط وأية  عدي   دا الحقة عل  العقد هضي املطبقضة يف حضاا وجضوئ أا     

علضض  أنضضه )يسضضت م  82إليضضه قضضد نصضضق يف املضضائة    عضضارض مضضع العقضضد( وأن ال ئ ضضة املشضضار 

املوظف عند انت اء خدمتضه مكافضأة ن ايضة خدمضة كعضدا را ض  ةض ر عضن كضي سضنة مضن            

سنوا  اودمة اومس احوىل، ورا   ة ر ونصف عن كي سنة من السنوا  اومضس  

التاليضضة ورا ضض  ةضض رين عضضن كضضي سضضنة بعضضد ذلضضك. وحتسضض  مكافضضأة ن ايضضة اودمضضة علضض     

ر را ضضض  أساسضضضي  قاضضضضا  املوظضضضف ، ويف  حضضضاا ص ضضضي  الرا ضضض  احساسضضضي  أسضضضاس  خضضض
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حتس  املكافأة عن مضدة اودمضة قبضي التخ ضي  علض  أسضاس اخضر را ض  أساسضي قبضي           

التخ ي  وعن املدة بعد التخ ي  عل  أساس اخر را   أساسي عنضد انت ضاء اودمضة،    

كضان قبلضه حتسض      ويف حاا زيد بعد التخ ي  ليصضبح عنضد انت ضاء اودمضة أكضة ممضا      

املكافضضأة عضضن املضضدة بأكملضض ا علضض  أسضضاس احجضضر احساسضضي احخضضري، مضضع اعتبضضار مضضدة         

اودمضضة الكليضضة متصضضلة وال يسضضت م املوظضضف مكافضضأة ن ايضضة خدمضضة إذا قلضضق مد ضضه عضضن   

سنة( مما يدا عل  ا ا  إرائة الطرفط إىل حساب املكافأة علض  هضذا احسضاس الضوارئ     

ن إيرائ احلكم املطعون فيه للقواعد القانونية واجبضة التطبيضم   بال ئ ة، وعل  الرغم م

بقوله أن العقد ةريعة املتعاقدين وأنه يتعط إعماا النيف العقدا اح لح للعامضي إال أنضه   

أجضضرى  طبيضضم أحكضضام قضضانون  نظضضيم ع قضضا  العمضضي احقضضي فائضضدة للعامضضي كضضا يصضضمه          

لقانون كا يوج  نقضه نقضضًا جزئيضًا   بالتناق  املبطي الذا جر  إىل اوطأ يف  طبيم ا

 يف هذا اوصو .  

ض يف حدوئ ما مت نقضه ض  اا لل صضي     337/2021وحيث إن موضوأ االستئناو رقم 

فيه، وملا  قدم وكان ال خ و بط الطضرفط علض  أن مضدة خدمضة الطضاعن بضدأ  بتضاريم         

، وأن أةضض ر 7سضضنة  21عضضن مضضدة عمضضي   21/2/2020وانت ضضق بتضضاريم   22/5/1999

ئرهضضم وبالتضضالي يضضتعط حسضضاب مكافضضأة ن ايضضة اودمضضة     8343احجضضر احساسضضي احخضضري  

 املست قة للمستأنف كالتالي:

ئرهضضم احجضضر  8343ئرهضضم +  41715سضضنة أوىل   5× ئرهضضم احجضضر احساسضضي   8343

 2× ئرهم احجضر احساسضي    8343ئرهم  +  62572سنة  الية   5×  1،5× احساسي 

 7× ةضض ر  12÷   2× ئرهضضم احجضضر احساسضضي   8343ئرهضضم +  183546سضضنة   11× 

ئرهضضم احمضضر الضضذا يضضتعط معضضه القضضضاء    297566ئرهضضم كلمضضوأ مبلضض    9733أةضض ر  

بتعضضديي احلكضضم املسضضتأنف يف ةضضأن حسضضاب مكافضضأة ن ايضضة اودمضضة والقضضضاء جمضضدئًا       

ريئ ئرهضضم مكافضضأة ن ايضضة خدمضضة علضض  حنضضو مضضا سضض  297566بأحقيضضة املسضضتأنف يف مبلضض  

 باملنطوق.
 

********** 
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 ) ارا( 24/8/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبدا  عل  عبدا  

 وعضوية املستشارين: ئ. أمحد حامدين طبيم، هاةم إبراهيم التوم.

(100) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  8)طل  عدوا 

 إثبا  " اليمط ".  لح. طل  عدوا.

ة حتسضضضم النضضضزاأ فيمضضضا انصضضضبق عليضضضه إذا حل  ضضضا مضضضن وج ضضضق إليضضضه.    الضضضيمط احلائضضض -

 مضمون ا حلة م زمة للقاضي. سقويف حم من وج  ا يف أا ئليي أخر.  

عضضدم قبضضوا طلضض  العضضدوا املإسضضس علضض  وجضضوئ  سضضوية طالضض  العضضدوا وبضضط الشضضركة   -

املطلضضوب ضضضدها كضضان قضضد قضضدم  ضضورة انكر  ضضا احخضضرية وطلبضضق  قضضديم اح ضضي للطعضضن   

ه بضالتزوير وعلضز عضن ذلضك فقضام بتوجيضه الضيمط احلائضة ف ل ت ضا املطلضوب ضضدها            علي

 واحنسم ب ا النزاأ.  

  

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

وحيضضضث إن الوقضضضائع سضضضبم أن حصضضضل ا احلكضضضم الصضضضائر عضضضن هضضضذ  احملكمضضضة بتضضضاريم          

فت يضضي إلي ضضا احملكمضضة عزوفضضا عضضن التكضضرار، إال ان ضضا  وجزهضضا ربطضضا        29/6/2021

 ضارا   1529/2019القضية يف ان طال  العدوا كان قد أقام الدعوى رقم  حوا ر

كلي أبوظ" يف مواج ضة املطلضوب ضضدها وبنضك .................. بطلض  نضدب خضةة هندسضية         

متخصصة ل ط أ عل  أوراق الدعوى وما ب ا من مستندا  وعلض  عقضد املقاولضة املضإرخ     

مضن قبلض ا ومضا قضام طالض  العضدوا بتن يضذ  عضن         ومعاينة احعماا املن ضذة   4/8/2014يف 

طريم املقاولط من الباطن وما  كبد  من مبال  مالية نظري  وظيف و عاقد مع مضوظ ط  

لل ندق ومر با  م الش رية واحملسوبة من  اريم بدايضة فض ة االسضت م طبقضا للعقضد وطضوا       

ملطلوب ضدها مضن أضضرار   ف ة التأخري حت   اريم االست م الن ائي وبإمجاا ما سببته ا

واحتساب مدة التضأخري واحتسضاب الغرامضة التأخرييضة وكضذا التعضوي  اجلضابر عضن كضي          

ذلك مضع ال ائضدة التأخرييضة، وأن البنضك املضدع  عليضه الثضاني هضو املصضدر لك الضة حسضن            

مضضن املقاولضضة . وبعضضد أن نضضدبق حمكمضضة أوا   %10ئرهضضم أا  1.645.000التن يضضذ كبلضض  

بب ضث الضدعوى واوئأ  قريضر   قضدمق املطلضوب ضضدها بضدعوى متقابلضة          ئرجة خضبريا قضام  
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ئرهضضم مضضع ال ائضضدة   12.180.540.98بطلضض  الضضزام الطالضض  بضضان يضضإئا دضضا مبلغضضا قضضدر      

سضضنويا مضضن  ضضاريم الضضدعوى، و قضضدم الطالضض  كضضذكرة طلضض  يف         %12التاخرييضضة بواقضضع  

الي املبال  ال  أثبت ضا  ئرهم إمج 2.320.561ختام ا إلزام املطلوب ضدها بسدائ مبل  

ئرهم ال  قام بصضرف ا كوجض  فضوا ري الضديزا      398.461اوبري وإلزام ا بسدائ مبل  

مضن إمجضالي    %5واملولد الك ربائي، وإلزام ا بتسليم ةيك ضمان أو مبلض  مضالي بقيمضة    

 22.600.000العقد عن مدة الصيانة واملسإولية عضن العيضوب ملضدة عضام ، وسضدائ مبلض        

 عويضا عن احضرار ال   كبدها واحضضرار احئبيضة ومضا فا ضه مضن كسض  جضراء        ئرهم 

حكمضضق حمكمضضة أوا ئرجضضة يف الضضدعوى   14/1/2020إخ دضضا بالتزاما  ضضا. وبتضضاريم 

ئرهضم   2.320.561.50اح لية بضإلزام املطلضوب ضضدها بضأن  ضإئا للطالض  مبلغضا قضدر          

رفضع الضدعوى وحتض  هضام السضدائ،       سضنويا مضن  ضاريم    %5وال ائدة عضن هضذا املبلض  بنسضبة     

ئرهضضم وبضضرف  مضضا عضضدا ذلضضك مضضن    897.573.24وإلزام ضضا بتسضضليم ةضضيك ضضضمان بقيمضضة  

طلبا . ويف الدعوى املتقابلضة برفضض ا. اسضتأنف الطالض  هضذا احلكضم باالسضتئناو رقضم         

وبتضضاريم  546/2020كمضضا اسضضتأن ته املطلضضوب ضضضدها باالسضضتئناو رقضضم  447/2020

كمضضة يف االسضضتئنافط برفضضض ما و أييضضد احلكضضم املسضضتأنف.  قضضضق احمل 10/5/2020

 899/2020طعنضضق املطلضضوب ضضضدها يف هضضذا احلكضضم بطريضضم الضضنق  بضضالطعن رقضضم         

وقبضضضي ، حكمضضضق احملكمضضضة بضضضنق  احلكضضضم املطعضضضون فيضضضه   20/10/2020وبتضضضاريم 

ال صي يف موضوأ االستئناو بندب جلنة خةة ثنائية أحضدهما هندسضي وا خضر حسضابي     

ئائرة القضاء نعضائة حبضث امل مضة مضن جديضد، فأوئعضق اوضةة  قريضرا انت ضق           من خةاء

فيه إىل أنه وبعد  ص ية احلساب بين ما ي  د لصاا املطلوب ضدها يف ذمضة الطالض    

قضق احملكمضة يف موضضوأ    26/1/2021ئرهم، وبتاريم  204.162.70مبلغا قدر  

املسضضتأنف والقضضضاء جمضضدئا يف   بإلغضضاء احلكضضم   546/2020االسضضتئناو املتقابضضي رقضضم   

الضضدعوى اح ضضلية برفضضض ا ويف الضضدعوى املتقابلضضة بضضإلزام املسضضتأنف ضضضد  )الطالضض ( بضضأن     

ئرهضضم ويف االسضضتئناو اح ضضلي رقضضم  204.162.70يضضإئا للمطلضضوب ضضضدها مبلغضضا قضضدر  

 قضضضدم احملكضضضوم ضضضضد  ب ضضضذا الطلضضض       28/4/2021برفضضضضه. وبتضضضاريم   447/2020

ملشضار إليضه علضض  أسضاس أن هنالضك  سضضوية قضد هضق بين مضضا       بغضرض العضدوا عضن احلكضضم ا   

ئرهضم يف ذمضة    1.600.000يتضمن إقرار مدير املطلوب ضدها باست قاق الطال  ملبل  

املطلوب ضدها و قدم بصورة ضوئية من مستند التسوية وطلض   وجيضه الضيمط احلائضة     

مضي اال  ضاق والصضلح معضه،     ( بص ته مدير الشضركة وهضو مضن قضام بع    ..................للمدعو )

ويف الرئ عل  الطل  أنكر  الشركة املطعضون ضضدها التسضوية والتوقيضع علض  املسضتند       
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وئفعضضق بأنضضه مت  زويضضر خضضتم الشضضركة املوضضضوأ علضض   ضضورة املسضضتند وطلبضضق إبضضراز ا ضضله  

مثي طال  العضدوا وأوضضح انضه سضبم وأن      22/6/2021للطعن عليه بالتزوير، و لسة 

( إال أنضضه قضضام ..................مسضضتند التسضضوية للخضضبري املنتضضدب يف الضضدعوى ) قضضام بتسضضليم أ ضضي

بإخ ائضضه وأنكضضر وجضضوئ املسضضتند لديضضه وقضضدم  قريضضر  باملخال ضضة لل قيقضضة أئ  إىل  ضضدور     

احلكم املطلوب العدوا عنه ، وأنه اصذ ضضد  إجضراءا  ةضكوى لضدى إئارة اوضةاء،      

ذكور بالصضضيغة احملضضدئة بالصضض ي ة . وبتضضاريم وطلضض   وجيضضه الضضيمط احلائضضة للمضضدير املضض

حكمضضضق احملكمضضضة وقبضضضي ال صضضضي يف طلضضض  العضضضدوا بتوجيضضضه الضضضيمط        29/6/2021

احلائة ملدير الشركة املطلوب ضضدها ).................. الضذا ائعض  الطالض  أنضه مضن ابضرم        

يئا عضن  معه عقد الصلح وذلك بالصضيغة الض  طلب ا)أقسضم بضا  العظضيم انضين ال أعلضم ةض        

ا  اقية التسوية والصلح احملضررة بضط طالض  العضدوا والشضركة املطلضوب ضضدها املإرخضة         

وانضضه   يسضضبم لضضي اال  ضضاق مضضع طالضض  العضضدوا علضض   سضضوية باسضضت قاقه   24/12/2020

ئرهضم يف ذمضة الشضركة عضن املشضروأ حمضي الضدعوى ، وا  علض  مضا           1.600.000مبلض   

ر املذكور وعرضق عليه احملكمضة الضيمط   حض 10/8/2021أقوا ة يد ( و لسة  

املطلوبة فوافم وقام حبل  ضا بضذا  الصضيغة املطلوبضة و قضرر حلضز الضدعوى لل كضم في ضا          

  لسة اليوم.

وحيث إنضه عضن موضضوأ الطلض  بالعضدوا، فإنضه ملضا كضان مضن املقضرر وفقضا ملضا  قضضي بضه                

يضضضة انضضضه جيضضضوز حا مضضضن    ( مضضضن قضضضانون انثبضضضا  يف املعضضضام   املدنيضضضة والتلار    57املضضضائة )

اوصمط يف أا حالة كانق علي ا الدعوى ولو حوا مضرة أمضام حمكمضة االسضتئناو ان     

يوجه اليمط احلائة إىل اوصم ا خر ولضو خال ضق ئلضي  كتابيضا  ضائرا مضن اوصضم        

الضضذا طلضض   وجي  ضضا متضض  كانضضق الواقعضضة الضض   نصضض  علي ضضا الضضيمط منتلضضة يف النضضزاأ      

وج ق إليضه وأن  نصض  علض  مضا  ضدر مضن هضذا احخضري مضن فعضي أو           ومتعلقة بشخيف من 

ائعاء سلبا أو إجيابا، وأال يكون طالب ضا متعسض ا يف اسضتعمادا، ممضا مضإئا  ان الضيمط       

احلائضضة إ ضضا ةضضرعق للخصضضم لتكضضون املضض ذ لطالب ضضا عنضضدما  عضضوز  وسضضائي انثبضضا           

بضضالرف  حبيضضث يكضضون  احخضضرى، فتنصضض  علضض  الواقعضضة حمضضي احللضضف امضضا بضضالقبوا أو     

( مضن ذا  القضانون   61ثبو  ا أو ن ي ا حائضا يف النضزاأ. ومضن املقضرر أن الضنيف يف املضائة )      

مإئا  أنه إذا حلف من وج ق إليضه الضيمط احلائضة احنسضم النضزاأ فيمضا انصضبق عليضه،         

ويقوم مضمون ا حلة ملزمة للقاضي، ويسقك باحللف حم من وج  ا يف أا ئليي  خر. 

ذلك وكان مبن  الطل  بالعدوا هو وجوئ  سوية بط طال  العدوا والشضركة  ملا كان 
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ئرهم و قدم بصورة من مستند التسوية،  1.600.000املطلوب ضدها باست قاقه ملبل  

أنكر  ضضا املطلضضوب ضضضدها وطلبضضق إبضضراز اح ضضي للطعضضن عليضضه بضضالتزوير، إال أن طالضض          

لخضبري املنتضدب إال أنضه قضام بإخ ائضه      العدوا علز عن ذلضك وئفضع بتسضليمة ا ضي املسضتند ل     

وأعد  قرير  باملخال ضة ملضا ورئ فيضه إال أنضه فشضي يف إثبضا  مضا ائعضا  ، بينمضا أثبضق  قريضر            

اوبري سند احلكم املطلوب العدوا عنه وجوئ ملساعي للصلح بين ما إال أن ضا    سض ر   

بضرم معضه التسضوية    عن ا  اق، ومن ثم طل   وجيه اليمط احلائة ملدير الشركة الضذا أ 

وهو املضدعو )..................( بالصضيغة الض  حضدئها، وحيضث حضضر املضذكور وقضام حبل  ضا          

عل  الن و املذكور، ومن ثم يكون النزاأ قد احنسم بين ما بعدم ثبو  التسضوية مبنض    

 الطل  بالعدوا احمر الذا يتعط معه عدم قبوا الطل .

 

********** 
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 ارا()  24/8/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبدا  عل  عبدا  

وعضوية املستشارين: حممد حسط حممد عل  مصط  ، هاةم إبراهيم التوم 

 إبراهيم.

(101) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  692،  554)الطعنان رقما 

 و ". ( استئناو. حكم " الطعن يف احلكم ". ئفوأ " الدفع بعدم قبوا االستئنا1

مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة. مناطضه.       162عدم قبوا االسضتئناو وفقضًا لضنيف املضائة      -

خلو   ي ته من احسضباب الض  يسضتند إلي ضا املسضتأنف أو  راخيضه يف بيان ضا إىل مضا بعضد          

 اريم اجللسضة احوىل. ك ايضة أن  سضاق احسضباب بصض ة عامضة جمملضة مضا ئامضق ال  ضإئا           

 ك احسباب.  إىل الشك يف جدية  ل
  

 ( استئناو. حكم " الطعن يف احلكم ". ئفوأ " الدفع بعدم قبوا االستئناو ". 2

امتضدائ سضضلطة حمكمضضة االسضضتئناو إىل حبضضث اوصضومة املضضرئئة بضضط الطضضرفط أمضضام    -

حمكمضضة أوا ئرجضضة يف حضضدوئ طلبضضا  املسضضتأنف. عضضدم اقتصضضار م مت ضضا علضض  فا ضضمة     

 حمكمة النق .   احلكم عل  نن و ما هو مقرر أمام
  

 ( استئناو. حكم " الطعن يف احلكم ". ئفوأ " الدفع بعدم قبوا االستئناو ".3

ال يعيضضض  أسضضضباب االسضضضتئناو وروئهضضضا جمملضضضة وعامضضضة. ايضضضرائ الطضضضاعن يف  ضضض ي ة        -

استئنافه فال ضة احلكضم املسضتانف للقضانون واوطضأ يف  طبيقضه والقصضور يف التسضبي          

للداللضضة علض  جديضضة االسضضتئناو. انت ضضاء احلكضضم إىل عضضدم   وانخض ا حبضضم الضضدفاأ. كضضاو 

قبولضضه ةضضك  لعضضدم  قضضديم مضضذكرة ةضضارحة بأسضضباب االسضضتئناو يف اجللسضضة احملضضدئة       

 لنظر . خطأ يف  طبيم القانون.  
  

 ( التزام.  ضامم و ضامن. نق  "اثر نق  احلكم". نظام عام. 4

بضضاقي احملكضضوم علضضي م   نقضض  احلكضضم بالنسضضبة للطضضاعن يسضضتتبع نقضضضه بالنسضضبة ل       -

 للطاعن ولو   يطعنوا عليه مت  كان احلكم قد الزم م مجيعا بالتضامن. علة ذلك.  
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وفقضا لضنيف    –أن املنايف يف عدم قبضوا االسضتئناو    –يف قضاء هذ  احملكمة املقرر -1

هضو خلضو  ض ي ته مضن احسضباب الض  يسضتند         –من قضانون انجضراءا  املدنيضة     162املائة 

أنف يف طعنضضه أو  راخيضضه يف بيان ضضا إىل مضضا بعضضد  ضضاريم اجللسضضة احوىل احملضضدئة  إلي ضضا املسضضت

لنظر االستئناو، وملا كان املشرأ   حيدئ كي ية بيان هذ  احسباب فان هضذا البيضان   

يعضضد كافيضضا ولضضو سضضاق املسضضتأنف أسضضبابه بصضض ة عامضضة جمملضضة، وهضضو ال يلتضضزم مضضن بعضضد          

كم املسضتأنف وأثضر  يف قضضائه طاملضا ان هضذ       بت ديد مواطن العي  الذا يعزو  إىل احل

 .العمومية ال  إئا إىل الشك يف جدية  لك االسباب

سلطة حمكمة االستئناو باعتبارهضا حمكمضة موضضوأ هتضد اىل حبضث      املقرر أن  -2

اوصومة املرئئة بط الطرفط أمام حمكمضة اوا ئرجضة يف حضدوئ طلبضا  املسضتأنف وال      

 .احلكم عل  حنو ما هو مقرر امام حمكمة النق  قتصر م مت ا عل  فا مة 

كان البط مضن  ض ي ة اسضتئناو الطضاعن ان ضا عابضق علض  احلكضم املسضتأنف          إذ  -3

كخال تضضه للقضضانون واوطضضأ يف  طبيقضضه والقصضضور يف التسضضبي  واالخضض ا حبضضم الضضدفاأ،      

ة علض   وكان ال يعي  هذ  احسباب أن ورئ  جمملة وعامضة باعتبارهضا كافيضة يف الداللض    

يف  قريضضر اسضضتئنافه حلكضضم حمكمضضة اوا ئرجضضة، وإذ     -املسضضتأنف-جديضضة الطضضاعن  

قض  احلكم املطعون فيه بعدم قبوا االستئناو ةك  لعضدم  قضديم مضذكرة ةضارحة     

بأسضضباب االسضضتئناو يف اجللسضضة احملضضدئة لنظضضر ، حضضاا ان  ضض ي ة االسضضتئناو اةضضتملق     

الستئناو، ممضا كضان يضتعط معضه قبضوا      عل  أسبابه وهي كافية يف الداللة عل  جدية ا

االسضضتئناو اال ضضلي ةضضك ، فانضضه يكضضون معيبضضا كضضا يوجضض  نقضضضه علضض  ان يكضضون مضضع  

 النق  انحالة ئون حاجة لب ث باقي أسباب الطعن.

مضضن قضضانون املعضضام   املدنيضضة علضض  انضضه ال يكضضون      450كضضان الضضنيف يف املضضائة  ملضضا  -4

أو نضيف يف القضانون. يضدا علض  ان التضضامن بضط       التضامن بضط الضدائنط إال با  ضاق خضا      

املدينط ال ي  ض، وا ضا يكضون بنضاء علض  ا  ضاق أو نضيف يف القضانون، وكضان احلكضم          

املطعون قد إلزام الطاعن يف الطعن احوا والطاعنان يف الطعن الثاني بالتضضامن بين مضا   

كمضة بضنق  احلكضم    يف أئاء املبل  احملكوم به للمطعون ضد  احوىل، وقد انت ق احمل

املطعون فيه بالنسبة للطاعن يف الطعن احوا كا يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الطضاعنط  

منعضضا لتضضضارب االحكضضام، واعتبضضارًا بضضان هضضذ  القاعضضدة  مضضرة      –ولضضو   يطعنضضوا عليضضه   –

و تعلضضم بالنظضضام العضضام، وإذ يقصضضد ب ضضا  وحيضضد القضضضاء يف اوصضضومة الواحضضدة، ومضضن ثضضم   

 .احملكمة من  لقاء ن س ا  عمل ا هذ 
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 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي يف   –وعل  ما يبط من احلكم املطعون فيضه وسضائر احوراق    –حيث ان الوقائع 

ان املطعون ضدها احوىل اقامق عل  الطاعن واملطعون ضدهما الثانية والثالثضة الضدعوى   

م بالتضضضامن بضضان  ضضارا جزئضضي أبضضو ظضض" بطلضض  احلكضضم بضضإلزام    2020/ 2750رقضضم 

سنويا مضن  ضاريم إقامضة     %9ئرهم وال ائدة القانونية بواقع  606.478.65يإئوا دا مبل  

الضضدعوى وحتضض  السضضدائ التضضام، علضض  سضضند مضضن القضضوا ان ضضا مإسسضضة  تبضضع املنطقضضة احلضضرة      

ومقرها ................. وهارس نشايف ادندسة الب رية و  صنيع السض ن و ميضع و نظيضف    

  و صضضليح االحضضواض اجلافضضة و ضضيانة فضضوق املضضاء، وان الطضضاعن  ضضارس اعمضضاا      اوزانضضا

احل ضضر والضضرئم، وان املطعضضون ضضضدها الثانيضضة هضضارس نشضضايف املقضضاوال  ومشضضاريع املبضضاني     

بأنواع ضضا، وان املطعضضون ضضضدها الثالثضضة هضضارس نشضضايف ح ضضر حقضضوا الضضن ك والغضضاز الةيضضة   

بيضضن م، وكوجضض  امضضر الشضضراء املضضإرخ      والب ريضضة، وان ضضم مجيعضضا ةضضكلوا ائت فضضا فيمضضا     

انت عوا و ر د يف ذمت م املبلض  املطالض  بضه، وممضا يإكضد احقيت ضا فيضه         19/1/2020

الرسضضضضائي االلك ونيضضضضة املتبائلضضضضة بيضضضضن م ومضضضضا جضضضضاء بالرسضضضضالة املسضضضضلمة الضضضضي م مجيعضضضضا      

 إال ان م   يقوموا بالسدائ، مما حدا ب ا نقامة هذ  الدعوى، 31/8/2020واملإرخة

قضضضضق حمكمضضضة اوا ئرجضضضة بضضضإلزام م بالتضضضضامن فيمضضضا بيضضضن م بضضضان يضضضإئوا دضضضا مبلضضضض            

سضضنويا مضضن  %5ئرهضضم وال ائضضدة التاخرييضضة عضضن املبلضض  احملكضضوم بضضه بواقضضع    606.478.65

 ضضاريم إقامضضة الضضدعوى وحتضض  السضضدائ التضضام كضضا ال جيضضاوز أ ضضي الضضدين، اسضضتأنف الطضضاعن  

را، كمضا اسضتأن ه املطعضون ضضدها      ضا  2021/  532هذا احلكم باالسضتئناو رقضم   

 12/4/2021 ضضضضضارا، وبتضضضضضاريم  2021/ 593الثانيضضضضضة باالسضضضضضتئناو املقابضضضضضي رقضضضضضم 

حكمضضق احملكمضضة بعضضدم قبضضوا االسضضتئناو اح ضضلي، ويف االسضضتئناو املقابضضي برفضضضة         

و أييضضضد احلكضضضم املسضضضتأنف، طعضضضن الطضضضاعن يف هضضضذا احلكضضضم بطريضضضم الضضضنق  رقضضضم          

 2021/ 692الطاعنضضان بطريضضم الضضنق  رقضضم  ضضارا، كمضضا طعضضن عليضضة  554/2021

وبعضد ان قضرر     –يف غرفضة مشضورة    - ارا، وإذ عرض الطعنان علض  هضذ  احملكمضة   

 ضم ال حم للسابم، حدئ  جلسة لنظرهما.

 - ارا:  2021/ 554الطعن رقم  -أوال: 

وحيث ان ممضا ينعضا  الطضاعن علض  احلكضم املطعضون فيضه اوطضأ يف  طبيضم القضانون ويف           

ذلك يقوا إنه إذا قض  بعدم قبوا االستئناو ةك  لعدم  قديم مذكرة ةضارحة   بيان

بأسباب االستئناو يف اجللسة احملدئة لنظر ، عل  الرغم من ان الثابضق ان مضا اةضتملق    
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عليضضضه  ضضض ي ة االسضضضتئناو قضضضد  ضضضضمنق أسضضضبابا حمضضضدئة وأوجضضضه النعضضضي علضضض  احلكضضضم     

لتسضبي  واالخض ا حبضم الضدفاأ، وان مضا      املستأنف ببيان فال ته للقضانون والقصضور يف ا  

ذكر  احلكم املطعون فيه من أسباب ال يعي    ي ة االسضتئناو املقدمضة ولضئن ورئ     

 165عل  أسباب عامة وجمملضة، وذلضك ان احثضر الناقضي ل سضتئناو الضذا  ناولتضه املضائة         

ها بكضي  من قانون انجراءا  املدنية والذا ينقي الدعوى اىل حمكمة االستئناو لنظر

ما اةتملق عليه من مسائي واقعية وقانونية وكي ما قدم من ئفوأ وأئلة حلضج حبالت ضا   

 تيح حملكمة االستئناو سلطة إعائة  قدير الوقائع وابداء رأي ضا القضانوني وإعضائة طضر      

املنازعة من جديد غري مقيضدة بقضضاء حمكمضة أوا ئرجضة، كضا الزمضه قبضوا االسضتئناو         

كم املطعون فيه هذا النظضر فانضه يكضون قضد حلض  ن سضه عضن        ةك ، وإذ خالف احل

 ال صي يف املوضوأ كا يعيبه ويستوج  نقضه.

أن املنضايف   –يف قضضاء هضذ  احملكمضة     –وحيث ان هذا النعي يف حمله، ذلك ان من املقضرر  

هضو خلضو    –مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة      162وفقا لنيف املائة  –يف عدم قبوا االستئناو 

من احسباب ال  يستند إلي ا املستأنف يف طعنه أو  راخيضه يف بيان ضا إىل مضا بعضد       ي ته 

 اريم اجللسضة احوىل احملضدئة لنظضر االسضتئناو، وملضا كضان املشضرأ   حيضدئ كي يضة بيضان           

هذ  احسباب فان هذا البيان يعد كافيا ولو سضاق املسضتأنف أسضبابه بصض ة عامضة جمملضة،       

ديضد مضواطن العيض  الضذا يعضزو  إىل احلكضم املسضتأنف وأثضر  يف         وهو ال يلتضزم مضن بعضد بت    

قضائه طاملا ان هذ  العموميضة ال  ضإئا إىل الشضك يف جديضة  لضك االسضباب، ذلضك ان سضلطة         

حمكمضضة االسضضتئناو باعتبارهضضا حمكمضضة موضضضوأ هتضضد اىل حبضضث اوصضضومة املضضرئئة بضضط    

ال  قتصضضر م مت ضضا علضض    الطضضرفط أمضضام حمكمضضة اوا ئرجضضة يف حضضدوئ طلبضضا  املسضضتأنف و    

فا ضضمة احلكضضم علضض  حنضضو مضضا هضضو مقضضرر امضضام حمكمضضة الضضنق ، وملضضا كضضان الضضبط مضضن     

  ي ة استئناو الطاعن ان ا عابق عل  احلكم املستأنف كخال تضه للقضانون واوطضأ يف    

 طبيقضضه والقصضضور يف التسضضبي  واالخضض ا حبضضم الضضدفاأ، وكضضان ال يعيضض  هضضذ  احسضضباب أن   

يف  -املسضتأنف -باعتبارهضا كافيضة يف الداللضة علض  جديضة الطضاعن        ورئ  جمملة وعامضة 

 قرير استئنافه حلكم حمكمة اوا ئرجضة، وإذ قضض  احلكضم املطعضون فيضه بعضدم قبضوا        

االسضضتئناو ةضضك  لعضضدم  قضضديم مضضذكرة ةضضارحة بأسضضباب االسضضتئناو يف اجللسضضة احملضضدئة 

افيضضة يف الداللضضة علضض   لنظضضر ، حضضاا ان  ضض ي ة االسضضتئناو اةضضتملق علضض  أسضضبابه وهضضي ك  

جدية االسضتئناو، ممضا كضان يضتعط معضه قبضوا االسضتئناو اال ضلي ةضك ، فانضه يكضون            

معيبا كا يوج  نقضه عل  ان يكون مضع الضنق  انحالضة ئون حاجضة لب ضث بضاقي أسضباب        

  الطعن.
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  - ارا:  2021/ 692الطعن رقم  -ثانيا: 

  املدنيضة علض  انضه ال يكضون التضضامن      مضن قضانون املعضام     450ملا كان النيف يف املائة 

بط الدائنط إال با  اق خا  أو نضيف يف القضانون. يضدا علض  ان التضضامن بضط املضدينط ال        

ي  ض، وا ا يكون بناء عل  ا  اق أو نيف يف القضانون، وكضان احلكضم املطعضون قضد      

مضضا يف أئاء إلضضزام الطضضاعن يف الطعضضن احوا والطاعنضضان يف الطعضضن الثضضاني بالتضضضامن بين      

املبل  احملكوم به للمطعون ضد  احوىل، وقد انت ق احملكمة بنق  احلكم املطعضون  

ولضو   –فيه بالنسبة للطاعن يف الطعن احوا كا يسضتتبع نقضضه بالنسضبة لبضاقي الطضاعنط      

منعضضا لتضضضارب االحكضضام، واعتبضضارًا بضضان هضضذ  القاعضضدة  مضضرة و تعلضضم     –  يطعنضضوا عليضضه 

وإذ يقصد ب ا  وحيد القضاء يف اوصومة الواحدة، ومن ثم  عمل ا هذ  بالنظام العام، 

 احملكمة من  لقاء ن س ا.

 

********** 
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 )إئارا( 25/8/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ زهري اسكندر 

 وعضوية املستشارين: إبراهيم سيد أمحد الط ان، طارق فت ي يوسف .

(102) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  62)الطعن رقم 

 قائم. ئفوأ " الدفع بعدم ئاأ الدعوى ". خطأ. ضرر.  عوي . قرار إئارا. موارئ بشرية 

 وموظ ون عموميون. نق  " أسباب الطعن بالنق  " السب  الغري منتج. 

عضضدم ئضضاأ ئعضضوى التعضضوي  عضضن اعمضضاا اجل ضضة انئاريضضة غضضري املشضضروعه انجيابيضضة أو   -

ل سضضنوا  مضن اليضضوم الضذا علضضم املضضرور حبضضدول الضضرر وباملسضضإوا     السضلبية كضضضي ثض   

من قانون املعضام   املدنيضة. علضة ذلضك. انت ضاء احلكضم املطعضون فيضه إىل         298عنه. املائة 

 أييضضد احلكضضم االبتضضدائي بضضرف  ئعضضوى التعضضوي   سضضاويه يف النتيلضضة والقضضضاء بعضضدم         

 ا فيه. غري   منتج.  ئاع ا ملرور الزمان. النعي عليه أيا كان وجه الرأ

  

وحيث إن هضضذا النعي بكي أسبابه غري منتج، ذلك أن قضاء هضضذ  احملكمضة قضضد جضضرى    

قضضد نضيف   1985لسنة  5الصائر بالقانون االحتائا رقم  قانون املعام   املدنيةعل  أن 

( علض   282يف اححكام العامة من ال صي الثالث حتضق عنضوان ال عضي الضضار يف املضائة )     

" كضضي إضضضرار بضضالغري يلضضزم فاعلضضه ولضضو غضضري مميضضز بضضضمان الضضضرر" وكانضضق كلمضضة          أن

انضضضرار بضضالغري  تسضضع لتشضضمي كضضي احعمضضاا واحفعضضاا والتصضضرفا  غضضري املشضضروعة أا        

( مضضن ذا  298املخال ضضة للقضضانون سضضواء كانضضق إجيابيضضة أو سضضلبية، وقضضضد نصضضق املضضائة )      

ضضمان الناةضئة عضن ال عضي الضضار بعضد       ال ُ سمع ئعضضوى ال  -1اححكام العامة عل  أن "

. انقضاء ث ل سنوا  من اليوم الذا علضم فيضه املضضرور حبضدول الضضرر وباملسضإوا عنضه       

............ " مما م ائ  أنه استلابة لدواعي ومتطلبا  استقرار احلقوق بعد مدة مضن   -2

 لتصضرفا  احفعضاا وا الزمن، فقد قضرر املشرأ عضدم ئضاأ ئعضوى التعضوي  الناةضئة عضضن       

أن بانقضضضاء ثضض ل سضضنوا ، ولضضيس مضضن ةضضك يف   الضضضارة غضضري املشضضروعة سضضال ة الضضذكر   

القائمضة علض  سضند ممضا يدعيضه الطاعضضن  ضا  اجل ضة انئاريضة           -ئعضوى التعوي  املاثلضة  

صضع لذلك و تقيد يف رفع ضا   - بالتزاما  ا القانونيةاملطعون ضدها مضن عضضدم قيام ا 

القانونيضضة  أن التضضزام اجل ضضة انئاريضضة املطعضضون ضضضدها بواجبا  ضضا  حبسضضبان (،298)باملضضائة 
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هضضو كثابة  صرو أو عمي يدخي يف نطاق سضلطت ا املقضررة كقتضض  القضوانط      من عدمه

واللضوائح، وأن ئعضضضوى التعضضوي  عنضضه  وجضضه إىل هضضذ  اجل ضضة اسضضتنائا إىل عضضضدم مشضضروعية   

انب ضضا يسضضتوج  التعضضوي  متضض    صضضرف ا انجيضضابي أو السضضل"، ممضضا يشضضكي خطضضأ يف ج  

 ضضوافر  بضضاقي أركضضان املسضضإولية املوجبضضة لضضذلك مضضن ضضضرر وع قضضة سضضببية، وهضضضذا كلضضه   

( سضال ة البيضضان لضذا  الدواعضضي واملتطلبضضا     298)يقتضضي التقيضد بشضأنه كضضا ورئ باملضائة     

املشضضار إلي ضضضا، وعلضضض  حنضضو ألضضضزم وأوجضض  الستقضضضرار احوضضضاأ واملراكضضز القانونيضضة ئاخضضي    

ملضا كضان ذلضك     جل ا  انئارية استقرارا هليه املصل ة العامة وحسضن سضري العمضي ب ضا،    ا

قضضضد ................. مالضضك قطعضضة احرض الكائنضضة  وكضضان الثابضضق بضضاحوراق املوئعضضة بضضامللف أن

ضد كي مضضن الطاعضن ) االستشارا( واملقاوا.  1607/2011قضام برفع الدعضضوى رقضضم 

 ضضضدر احلكضضم  6/6/2012وي  عمضضا حلقضضه مضضن أضضضرار، وبتضضاريم  مطالبضضا في ضضا بضضالتع

ئرهضضضضضم، ومت اسضضضتئناو  5.000.000في ضضضا. بإلزام مضضضا بالتضامضضضضن بضضضأن يإئيضضضا لضضضه مبلضضض    

( حيضضث قضضضي بتاريضضضم 1167/2012، 1132، 1075احلكضضم باالسضضتئنافا  أرقضضضام )

بتعضضضضديي احلكضضضضم  1132/2012-1075فضضضضضي االسضضضضتئنافط رقمضضضضي   31/3/2013

ل ستشضضضارا  ادندسضضضية ومإسسضضضة   .................نف وإلضضضضزام كضضضي مضضضن املسضضضتأن ط   املسضضضتأ

( مبلغضضا وقضضضدر  .................للمقضضاوال  بالتضضضامم بضضأن يإئيضضا للمسضضتأنف ضضضد  )  .................

ئرهضم بضدال مضضضن املبلض  احملكضوم بضه يف أوا ئرجضة، ويف االسضتئناو رقضضضم          175.987.35

ام مضضن املضضذكور برفضضضه،   يضضر   مالضضك احرض احلكضضم فطعضضن املقضض  1167/2012

ل ستشضضضضارا  ................. ضضضضارا، وطعنضضضضق   2013لسضضضضنة  412عليضضضضه بضضضضالنق  رقضضضضضم  

قضضضق  12/11/2013 ضضارا، وبتضضاريم   2013لسضضنة  421ادندسضضية بضضالطعن رقضضضضم   

 حمكمضضة الضضنق  بضضنق  احلكضضم املطعضضون فيضضه مضضع انحالضضة حملكمضضة االسضضتئناو لنظضضر  

بعد الضنق  وانحالضة    26/2/2014املوضوأ ب يئة مغايرة، حيث قضق احخرية بتاريم 

الطاعضضن بو ض ه    برف  االستئنافا  الث ثة و أييد احلكضم املسضتأنف، وبضذلك يكضون    

استشضضارا املضضبين املقضضام علضض  قطعضضة احرض سضضال ة البيضضان قضضضضد علضضضم حبضضضدول احضضضضرار        

ضضضضضضن ذلضضضضك بضضضضاحلكم الن ضضضضائي الصضضضضائر بتضضضضاريم املطلضضضضوب التعضضضضوي  عن ضضضضا وباملسضضضضإوا ع

( 1167/2012، 1132، 1075يف االسضضضضضتئنافا  الث ثضضضضضة  أرقضضضضضضام ) 26/2/2014

املقامة منه ومن املقاوا واملالك، ويبدأ سضريان املضدة املقضررة لسضماأ الدعضضوى وهضي ثض ل        

أا  25/11/2020سضنوا  مضضضن هضضضذا التضضاريم، وإذ أقضام الطاعضضضن ئعضضضضوا  املاثلضضة بتضضاريم   

املضائة  بعد انقضاء ما يزيد عضضضن املضدة املقضررة لرفضع ئعضضضوى التعضوي  خ دضا طبقضا لضنيف          

قضضضد أقيمضق بعضضضد انقضضاء     ، وعليضه  كضون الدعضضضوى    قانون املعام   املدنية( مضضن 298)
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املضضدة املقضضررة قانونضضا، احمضضضر الضضذا يغضضدو معضضه الضضدفع املبضضدى مضضضن اجل ضضة انئاريضضة يف هضضضضذا  

أمام حمكمضة املوضوأ سديضدا متعينا احخضذ بضه، و ض   الدعضوى غيضضر مقبولضة    الشأن

قضضد انت ض  إىل رفض     ملرور الزمان املانع مضضن ئاع ضا، وإن كضان احلكضم املطعضون فيضه       

االستئناو و أييد احلكم املستأنف القاضي بضرف  الدعضضوى، إال أن ذلضك يتسضاوى مضع      

املاثضضي، ويكضضون احلكضضم املطعضضون فيضضه فيمضضا   النتيلضضة الضض  خلضضيف إلي ضضا حكضضم الضضنق    

اةضضتمي عليضضه مضضن أسضضباب غيضضضر أسضضباب حكضضم الضضنق  ال  بطلضضه، إذ حملكمضضة الضضنق        

ومضضن ثضضم    ص ي  ا ورئ احلكضم إىل جائ ضه القانونيضة وأساسه السضليم ئون أن  نقضضه،   

 .يكون النعي املثار بكي أسبابه غضري منتج مما يتعط معه رفضض  الطعضضن

 ضضضضضضضضضضضضضضضضةاحملكم

احلكضم املطعضضون فيضه وسضائر احوراق  ت صضي يف أن       حيضث إن الوقائع عل  ما يضبط مضضن  

كوج    ي ة قدمق حملكمضة  إئارا  2020لسنضة  139رقضضم أقضام الدعضوى الطاعضن 

طالبضضضا احلكضضضضم: أوال: بقبضضضوا الدعضضضضضضوى    25/11/2020بتاريضضضضضضم أبضضضوظ" االبتدائيضضضة   

زام املدع  علي ما احوىل والثانية بالتضامن والتضامضضم واالن ضرائ بضأن    ةك ، ثانيا: بإل

مضضضن  ضضاريم  %12ئرهضضضضضم وال ائضضدة القانونيضضة بواقضضع  5.000.000يضضدفعوا لضضه مبلغضضا وقضضدر  

قيد الدعضضوى، ثالثا: ندب جلنة خةة متخصصة يف ف يف ال بة  كضون م مت ضا  القيضام    

ح حضضضضم املضضدعي يف  عضضديي طلبا ضضه بعضضضضد إيضضداأ    كضضا جضضاء بصضض ي ة الدعضضضضوى، رابعضضا: ح ضض   

اوضضةة  قريضضرها، خامسا: إلضضزام املدع  علي مضا احوىل والثانيضضضة بالرسضوم واملصضروفا      

مت إبضرام ا  اقيضة    13/2/2007ومقابي أ عاب احملاماة، وذلك عل  سند من أنضه بتاريم 

لضث علض   ن يضذ مخضس فضي        هندسية للتصضميم وانةضراو بينضه وبضط املضدع  عليضه الثا      

، واملخصصة لضه مضن قبضي بلديضة      .................سكنية عل  قطعة احرض الكائنة كنطقة 

من قيمة املقاولة ال علية لقطعة احرض حمضي التضداعي،     %2مدينة أبوظ"، وذلك مقابي 

قضضضد قضضام ب  ضضيف  ربضضة قطعضضة احرض لغضضرض   -املالضضك  -وكضضان املضضدع  عليضضه الثالضضث 

للمضضضوائ والضضضت كم، و ضضضضضم إعضضضضدائ املخططضضضا  املعماريضضضة    .................اء لضضضدى فتضضضة  البنضضض

وادندسية للقطعة وفقضضا لطلبا  املالك و قريضر ف ضيف ال بضضة و ضضضم  سضليم ا إىل املدعضض       

علي ضضا احولضضض  )بلديضضة مدينضضة أبضضوظ"( والضض  وافقضضق علي ضضا ومت ختم ضضا بشضضعارها، وعقضض  

قا  ال زمة مضن البلديضة للمخططضا  املعماريضة وادندسضية مت  رسضية      احلصوا عل  املواف

عقضد املشروأ عل  مإسسة الةهضان للمقاوال  كمقاوا املشروأ وحصلق احخضرية علض    

رخصضضة بنضضاء احرض مضضضن املضضدع  علي ضضا احوىل الضض  قامضضق بزيضضارة موقضضع احرض وف ضضيف     
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، وقضضام املقضضاوا بتن يضضذ اديكضضي   الركضضائز واختبارهضضا وأ ضضدر  ةضض ائة باملوافقضضة علي ضضا   

 -املضدعي   -اورساني حس  املخططا  ال نية واملعمارية حتق اةراو االستشضارا  

وقيضضام البلديضضة بالكشضضف   %100و  تضضيا وموافقضضة البلديضضة، وبعضضضد اجنضضاز املبنضض  بنسضضبة   

عليضضه مت مضضنح املقضضاوا ةضض ائة اجنضضاز   يضضد  ضض حية املبضضاني للسضضكن، وقبضضي انت ضضاء فضض ة    

نة بشضض رين أرسضضي املالضضك رسضضالة   يضضد حضضدول هبضضويف يف الباسضضكو، وبضضدور  قضضضام    الصضضيا

املدعي بو  ه االستشضارا بإرسضاا رسضالة إىل املقضاوا الضذا أفضائ بأنضه مت عمضي الض زم،          

وقضضضضد الحضضح املضضدعي خضض ا زيار ضضه للمبنضض  وجضضوئ هبضضويف كامضضي لشضضارأ احسضض لق خضضارج    

لك ربضضاء والسضضور واملمضضرا  اوارجيضضة، ثضضم  ال ضضي  ويف املسضضاحا  الداخليضضة دضضا وغرفضضة ا 

.ي الشوارأ واملسضاكن، وهضضو   .................حدل بعد ذلك هبويف ةبه كامي يف منطقة 

مضضا ئعضضا العديضضد مضضن مضض   املبضضضاني يف  لضضك املنطقضضة بطلضض  التعضضوي  وإ ضض   املبضضضاني           

قضضائية ضضد   وى املتضضررة علض  ن قضة وزارة ةضإون الرئاسضة، إال أن املالضك قضضام برفضع ئعض         

واملقضضاوا و ضضدر احلكضضم في ضضا بعضضضدم قبضضضوا إئخضضاا فتضضة        -االستشضضارا-املضضدعي 

للموائ والت كم وئائرة الشإون البلدية وبنك اولضيج احوا ةضك ، وبضإلزام    .................

ئرهضضضضضم، ومت اسضضضتئناو   5.000.000املضضضدع  علي مضضضا بالتضضضضامن بضضضأن يإئيضضضا لضضضه مبلضضض      

( حيضضضث قضضضضي يف  1167/2012،  1132،  1075قضضضام ) احلكضضضم باالسضضضتئنافا  أر 

بتعديي احلكم املستأنف وإلزام كضي مضن    1132/2012-1075االستئنافط رقمي 

للمقضضاوال  بالتضضضامم .................ل ستشضضارا  ادندسضضية ومإسسضضة .................املسضضتأن ط 

ئرهضضم بضضدال مضضضضن   175.987.35( مبلغضضا وقضضدر  .................بضضأن يإئيضضا للمسضضتأنف ضضضد  ) 

برفضضضه،     1167/2012املبلضض  احملكضضوم بضضه يف أوا ئرجضضة، ويف االسضضتئناو رقضضضم      

  2013لسضضنة  412احلكضضم فطعضضن عليضضه بضضالنق  رقضضم  .................يضضر   مالضضك احرض 

، 2013لسضضنة  421ل ستشضضارا  ادندسضضية بضضالطعن رقضضضضم  ................. ضضارا، وطعنضضق 

مة النق  بنق  احلكضم املطعضون فيضه مضع انحالضة حملكمضة االسضتئناو        وقضق حمك

لنظضضضر املوضضضضوأ ب يئضضضة مغضضضايرة، حيضضضث قضضضضق احخضضضرية بعضضضد الضضضنق  وانحالضضضة بضضضرف       

االسضضضضتئنافا  الث ثضضضضة و أييضضضضد احلكضضضضم املسضضضضتأنف، ومت قيضضضضد ئعضضضضضضوى التن يضضضضذ رقضضضضضم      

رانضضي  ضضضد املضضدعي فقضضك، وملضضا كضضان جملضضس أبضضوظ" للتخطضضيك العم        1056/2013

و وزيع ضا علض    .................وبلدية مدينة أبوظ" هما اللذان قاما كسح احراضضي كنطقضة   

املواطنط عل  أساس أن ا  احلة للبناء والسكن في ا، ولكن حدل بعضد ذلضك هبضويف   

بضضدون مقضضدما  يف أمضضاكن متعضضدئة، ومضضن ثضضم  قضضع املسضضإولية علي مضضا، حيضضث  ضضدر          

ون التأكضضد مضضضن س مضضضضة احرض و ضض حيت ا للبنضضاء، ممضضا  التصضضاريح و ضضراخييف البنضضاء ئ
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 ر ضض  عليضضه ادبضضويف، فقضضضد كضضان جيضض  علضض  اجل ضضتط املضضذكور ط  ن يضضذا للتشضضريعا       

واححكضضام الساريضضضة القيضضضام بضضإجراء ال  ضضيف اجليوفيزيضضائي لطبقضضا  احرض مضضضع كافضضة  

وزيع ضضا وذلضضك ال  و ضضا  احخضضرى الضض  حتضضدئ  ضض حية احرض للبنضضاء ومعاجلت ضضا قبضضي    

كلضضه علضض  الن ضضو الضضوارئ بصضض ي ة الدعضضضوى، بيضضد أن مضضا   يقومضضا بضضاملطلوب، وبالتضضالي      

يت م  كافة التبعا  واحضرار، مما حضضدا باملدعي استشارا املشروأ الرجضوأ علي مضا   

 282بالضضرر الضذا أ ضابه لكون مضضا املتسضب  احساسضي يف ال عضضي الضضار عمض  باملضضائة        

   املدنيضضة، وعليضضه أقيمضضق الدعضضضوى بالطلبضضا  سضضال ة البيضضان، وجضضضرى مضضضضن قضضانون املعضضام

نظضضضر الدعضضضضوى أمضضضام حمكمضضضة أوا ئرجضضضة علضضض  الن ضضضو املضضضبط ك اضضضضرها حيضضضث قضضضدم    

احطراو ما عنا دم من مستندا  ومذكرا ، من بين ا ما ئفعق به اجل ضة انئاريضة يف   

وى ملضضضضرور الضضضزمن مضضضضضن بعضضضضدم ئضضضاأ الدعضضضض 12/1/2021مضضضذكرا  ا املقدمضضضة بتاريضضضضم 

 2021 /1/ 19 مضضضن قانضضضون املعضضام   املدنيضضة، وبتضضاريم      298ئاع ضضا طبقضضا للمضضائة   

بقبضضضضوا الدعضضضضضضوى ةضضضضك  ورفضضضضض ا موضضضضضوعا، وألزمضضضضق املضضضضدعي   قضضضضضق احملكمضضضضة 

إئارا،  2021لسضنة   20باملصضروفا ، فاسضتأنف الطاعضضضن احلكضضم باالسضتئناو رقضضضم       

ة والدعضضضاوى املدنيضضة وانئاريضضة  أبضضوظ" لبسضضر قضضضق حمكمضضة 27/4/2021و لسضضة 

موضضوعا و أييضد احلكضم     بقبوا االستئضناو ةكضض ، وبرفضضضه   -االستئناوئائرة -

املستأنف، وألزمضق املسضتأنف املصضروفا ،   ير ضض  الطاعضضن ب ضضذا احلكضضم، فأقضضام         

ضرا  عليضضه الطعضضضن املاثضضضي، وقضضضضدم املطعضضون ضضضضدهم مضضضضن خضضض ا مضضن ينضضوب عضضن م مذكضض      

جوابيضضضة بالضضضضضرئ علضض  الطضعضضضن، وعضضضرض الطعضضضن علضض  هضضضضذ  احملكمضضة يف غرفضضضة مشضضورة، 

 .فضرأ  أنضه جديضر بالنظضر، وحضدئ  جلسة لنظضر 

حيث أقيم الطعضن عل  ستة أسباب ينع  الطاعضن ب ا علض  احلكم املطعون فيضه اوطضأ   

وال سضضضائ يف االسضضضتدالا  يف  طبيضضضم القضضضانون و  سضضضري  و أويلضضضه والقصضضضور فضضضضي التسضضضبي   

وفال ة الثابق باحوراق وإهضدار حم الدفاأ، ذلك أن أساس النزاأ هضضو إخض ا املطعضون   

ضضضدهما احوىل والثانيضضة بالتزاما  مضضا القانونيضضة  ضضا  الطضضاعن فيمضضا اضضيف احرض حمضضضي  

 التداعي قبي  وزيع ا علض  السكان، حيث   يقوما كا كان جي  علي ما القيضام بضه، 

(، وال  من ضضمن ا قطعضة   .................مما أئى إىل حضدول هبضويف كعظم أراضي مدينضة 

ذلضضك مضضن أضضضرار حلقضضق   احرض املشضضيدة علي ضضا ال ضضي   حمضضي النضضزاأ، ومضضا  ر ضض  علضض    

بالطاعضضضن بو ضض ه استشضضارا املشضضروأ، والضض  يتطلضض  احمضضر بشضضأن ا نضضدب خضضةة لبيان ضضا      

معضضه املطعضضضون ضضضدهما املشضضار إلي مضضا كافضضضة التبعضضا         وإثبا  ضضا، احمضضضر الضضذا يت مضضي   
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واحضضضضضضرار، و قضضضضضع علي مضضضضضا املسضضضضضإولية عضضضضضضضن الضضضضضضرر الضضضضضذا أ ضضضضضابه طبقضضضضضا للمضضضضضوائ    

مضضن قانون املعام   املدنية، لتوافر مجيع احركان من خطأ وضضرر   292و283و282

نيضة املقضررة   وع قة سببية، فعضدم وفاء املطعضون ضضدهما املضذكورين بالتزاما  مضا القانو    

يكضضون ركضضن اوطضضأ الضضذا جنضضم عنضضه الضضضرر الضضذا أ ضضاب الطاعضضضن واملتمثضضي يف مبلضض       

( لرجوعضه عليضه و ضدور    رهضضم ئفعه للمطعون ضد  الثالث )مالضك احرض ئ 5.000.000

أحكام ضد  نتيلة   دم املباني املشيدة عل  قطعضة احرض والض  كانضق ال حتضدل إذا     

القانونيضة، وبضذلك  ت قضم ع قضة السضببية بضط اوطضأ         قام املطعضون ضضدهما بواجبا  مضا   

والضرر، ويست م الطاعن التعوي  املطال  به عل  أساس املوائ سضال ة البيضان، وذلضك    

كله عل  الن و املبط   صي  بص ي ة الطعضن، إال أن احلكم املطعضون فيضه ذهض  إىل    

   .غري ذلك، مما يعيبه ويستوجض  نقضضه

بكي أسبابه غري منتج، ذلك أن قضاء هضضذ  احملكمضة قضضد جضضرى    وحيث إن هضضذا النعي 

قضضد نضيف   1985لسنة  5عل  أن قانون املعام   املدنية الصائر بالقانون االحتائا رقم 

( علض   282يف اححكام العامة من ال صي الثالث حتضق عنضوان ال عضي الضضار يف املضائة )     

بضضضمان الضضضرر" وكانضضق كلمضضة    أن " كضضي إضضضرار بضضالغري يلضضزم فاعلضضه ولضضو غضضري مميضضز     

انضضضرار بضضالغري  تسضضع لتشضضمي كضضي احعمضضاا واحفعضضاا والتصضضرفا  غضضري املشضضروعة أا        

( مضضن ذا  298املخال ضضة للقضضانون سضضواء كانضضق إجيابيضضة أو سضضلبية، وقضضضد نصضضق املضضائة )      

ال ُ سمع ئعضضوى الضضمان الناةضئة عضن ال عضي الضضار بعضد         -1اححكام العامة عل  أن "

ل سنوا  من اليوم الذا علضم فيضه املضضرور حبضدول الضضرر وباملسضإوا عنضه.        انقضاء ث 

............ " مما م ائ  أنه استلابة لدواعي ومتطلبا  استقرار احلقوق بعد مدة مضن   -2

الزمن، فقد قضرر املشرأ عضدم ئضاأ ئعضوى التعضوي  الناةضئة عضضن احفعضاا والتصضرفا          

نقضضضاء ثضض ل سضضنوا ، ولضضيس مضضن ةضضك يف أن   الضضضارة غضضري املشضضروعة سضضال ة الضضذكر با  

القائمضة علض  سضند ممضا يدعيضه الطاعضضن  ضا  اجل ضة انئاريضة           -ئعضوى التعوي  املاثلضة  

صضع لذلك و تقيد يف رفع ضا   -املطعون ضدها مضن عضضدم قيام ا بالتزاما  ا القانونية 

جبا  ضضا القانونيضضة (، حبسضضبان أن التضضزام اجل ضضة انئاريضضة املطعضضون ضضضدها بوا 298باملضضائة )

من عدمه هضضو كثابة  صرو أو عمي يدخي يف نطاق سضلطت ا املقضررة كقتضض  القضوانط     

واللضوائح، وأن ئعضضضوى التعضضوي  عنضضه  وجضضه إىل هضضذ  اجل ضضة اسضضتنائا إىل عضضضدم مشضضروعية   

 صضضرف ا انجيضضابي أو السضضل"، ممضضا يشضضكي خطضضأ يف جانب ضضا يسضضتوج  التعضضوي  متضض      

املسضضإولية املوجبضضة لضضذلك مضضن ضضضرر وع قضضة سضضببية، وهضضضذا كلضضه    ضضوافر  بضضاقي أركضضان



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
844 

( سضال ة البيضضان لضذا  الدواعضضي واملتطلبضضا     298يقتضضي التقيضد بشضأنه كضضا ورئ باملضائة )    

املشضضار إلي ضضضا، وعلضضض  حنضضو ألضضضزم وأوجضض  الستقضضضرار احوضضضاأ واملراكضضز القانونيضضة ئاخضضي    

مة وحسضن سضري العمضي ب ضا، ملضا كضان ذلضك        اجل ا  انئارية استقرارا هليه املصل ة العا

وكضضضضان الثابضضضضق بضضضضاحوراق املوئعضضضضة بضضضضامللف أن مالضضضضك قطعضضضضة احرض الكائنضضضضة كنطقضضضضة  

ضضضضد كضضضي مضضضضضن الطاعضضضضن   1607/2011 ( قضضضضد قضضضضام برفضضضع الدعضضضضضوى رقضضضضضم  .................

االستشضضضارا ( واملقضضضاوا .. مطالبضضضا في ضضضا بضضضالتعوي  عمضضضا حلقضضضه مضضضن أضضضضرار، وبتضضضاريم    )

 ضضضضضدر احلكضضضضم في ضضضضا .. بإلزام مضضضضا بالتضامضضضضضن بضضضضأن يإئيضضضضا لضضضضه مبلضضضض          6/6/2012

، 1132، 1075ئرهضضضضم، ومت اسضضتئناو احلكضضم باالسضضتئنافا  أرقضضضام )     5.000.000

-1075فضي االستئنافط رقمضي   31/3/2013( حيث قضي بتاريضم  1167/2012

بتعضضضضضضضديي احلكضضضضضضضم املسضضضضضضضتأنف وإلضضضضضضضضزام كضضضضضضضي مضضضضضضضن املسضضضضضضضتأن ط        1132/2012

للمقضضاوال  بالتضضضامم بضضأن يإئيضضا   .................ل ستشضضارا  ادندسضضية ومإسسضضة  .................

ئرهضضضم بضضضدال مضضضضضن املبلضضض     175.987.35( مبلغضضضا وقضضضضدر   .................للمسضضضتأنف ضضضضد  )  

املقضضام مضضن املضضذكور    1167/2012احملكضضوم بضضه يف أوا ئرجضضة، ويف االسضضتئناو رقضضضم  

 2013لسضنة 412فطعضن عليضه بضالنق  رقضضم      مالضك احرض احلكضم  برفضه،   يضر    

 2013لسضضضنة421رقضضضضضم   ضضضارا، وطعنضضضق الشضضضموخ ل ستشضضضارا  ادندسضضضية بضضضالطعن     

قضق حمكمة النق  بنق  احلكضم املطعضون فيضه     12/11/2013 ارا، وبتاريم 

مضضع انحالضضة حملكمضضة االسضضتئناو لنظضضر املوضضضوأ ب يئضضة مغضضايرة، حيضضث قضضضق احخضضرية        

بعد النق  وانحالة برف  االستئنافا  الث ثضة و أييضد احلكضم     26/2/2014يم بتار

املسضضتأنف، وبضضذلك يكضضون الطاعضضضن بو ضض ه استشضضارا املضضبين املقضضام علضض  قطعضضة احرض   

سال ة البيان قضضضد علضضم حبضضدول احضضضرار املطلضوب التعضوي  عن ضا وباملسضإوا عضضضن ذلضك           

أرقضضضضضام   يف االسضضضضتئنافا  الث ثضضضضة  26/2/2014بضضضضاحلكم الن ضضضضائي الصضضضضائر بتضضضضاريم   

( املقامضضة منضضه ومضضن املقضضاوا واملالضضك، ويبضضدأ سضضريان       1167/2012، 1132، 1075)

املضضدة املقضضررة لسضضماأ الدعضضضوى وهضضي ثضض ل سضضنوا  مضضضن هضضضذا التضضاريم، وإذ أقضضام الطاعضضضن   

لرفضع   أا بعضد انقضضاء مضا يزيضد عضضضن املضدة املقضررة        25/11/2020ئعضضوا  املاثلضة بتضاريم   

( مضضضن قضانون املعضام   املدنيضة، وعليضه      298ئعضضوى التعوي  خ دا طبقضا لضنيف املضائة )   

 كون الدعضضضوى قضضضد أقيمضق بعضضضد انقضضاء املضدة املقضررة قانونضا، احمضضر الضذا يغضدو معضه             

الدفع املبدى مضن اجل ة انئارية يف هضضذا الشضأن أمضام حمكمضضة املوضضوأ سديضضدا متعينضا       

ضه، و ض   الدعضضوى غيضضر مقبولضة ملضرور الزمضان املضانع مضضن ئاع ضا، وإن كضان          احخضذ ب

احلكم املطعون فيه قضد انت   إىل رف  االستئناو و أييد احلكم املسضتأنف القاضضي   
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برف  الدعضوى، إال أن ذلك يتساوى مع النتيلة ال  خليف إلي ا حكم الضنق  املاثضي،   

عليه من أسباب غيضضر أسضباب حكضم الضنق      ويكون احلكم املطعون فيه فيما اةتمي 

ال  بطلضضه، إذ حملكمضضة الضضنق   صضض ي  ا ورئ احلكضضضم إىل جائ ضضضه القانونيضضضة وأساسضضه   

السليم ئون أن  نقضه، ومضن ثضم يكون النعي املثار بكي أسضبابه غضضري منضتج ممضا يضتعط      

 معه رفضض  الطعضضن.
 

********** 
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 )إئارا( 25/8/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –املستشار/ زهري اسكندر برئاسة السيد 

 وعضوية املستشارين: إبراهيم سيد أمحد الط ان، طارق فت ي يوسف .

(103) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  68)الطعن رقم 

 ( اختصا  " االختصا  النوعي ". ئفوأ " الدفع بعدم االختصا  " . نظام عام. 1

وظ".  علق ضا بالنظضام العضام  سضبم     مسألة االختصا  النوعي بط حماكم إمضارة ابض   -

 الب ث يف الشكي واملوضوأ. ليسق رهينه كشيئة احةخا .  

  

( اختصا  " االختصضا  النضوعي ". ئفضوأ " الضدفع بعضدم االختصضا  ". ةضركا  .        2

 عمي. قرار إئارا. موارئ بشرية وموظ ون عموميون. بنو .

  القضضضانون العضضضام. ةضضضركة مسضضضاهمة عامضضضة مضضضن اةضضضخا االمضضضارا  للتنميضضضة مصضضضرو  -

العاملون في ضا ليسضوا مضن قبيضي املضوظ ط العمضوميط. مضإئى ذلضك. اعتبضار منازعضا  م مضن            

قبيضي املنازعضضا  العماليضضة واختصضضا  احملكمضضة العماليضضة ب ضضا. سضضريان مضضا  ضضضمنته عقضضوئ  

عمل م والئ ة املضوارئ البشضرية اوا ضة باملصضرو متض   ضضمنق احكامضا أكثضر فائضدة          

 نون العمي.للعاملط من قا

واملرسضضضوم بقضضضانون   2015لسضضضنة  172ال ينضضضاا مضضضن ذلضضضك  ضضضدور القضضضرار الضضضوزارا       -

أسضضاس ذلضضك وعلتضضه. التضضزام احلكضضم املطعضضون فيضضه هضضذا النظضضر وقضضضاؤ     2020لسضضنة31

 باختصا  احملكمة العمالية بأبوظ".   يح.  

  

 ( عمي. رسوم قضائية. ئعوى " مصروفا  الدعوى". 3

حتكضم مضن  لقضاء ن سض ا يف مصضروفا  الضدعوى عنضد إ ضدار          التزام احملكمضة بضأن   -

احلكم أو القرار الذا  نت ي به اوصومة أمام ا. اع اء الدعوى من الرسوم القضضائية  

ومن التامط مت  كانق الطلبا  في ا  تعلم كنازعة عمالية . أسضاس ذلضك. مضإئى ذلضك.     

 متعلقا كنازعة عمالية. وجوب رئ ما أئا  الطاعن من رسم و  امط مت  كان الطعن 
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أن مسألة االختصا  النضوعي بضط حمضاكم إمضارة     يف قضاء هضذ  احملكمة املقرر  -1

أبضوظ"، مسضضألة  تعلضم بالنظضضام العضضام، و ت ضدئ علضض  ضضضضضوء القواعضضضد القانونيضضة الواجبضضة     

 .الن اذ، وليسق رهينة كشيئة احةخا ، وهي  سبم الب ث يف الشكي واملوضوأ

مصضضضرو بشضضضأن إنشضضضاء  2011لسضضضنة  7املرسضضضوم بقضضضانون احتضضضائا رقضضضم   نكضضضاإذ  -2

( علضض  أن" ينشضضأ مصضضرو علضض  ةضضكي ةضضركة   2قضضضضضد نضضيف يف املضضائة ) االمضضارا  للتنميضضة 

" ونضيف  .االمضارا  للتنميضة  مصضرو   مساهمة عامة مملوكة بالكامي لل كومة و سضم  

يف ةضأن   1980نة لسض  8( عل  أن"  سرا أحكام القانضضون االحتضائا رقضم    20املائة )يف 

 نظضضيم ع قضضا  العمضضي والقضضضرارا  والقضضوانط املعدلضضة لضضه والقضضرارا  الصضضائرة  ن يضضذا لضضه، 

علضض  املضضوظ ط العضضاملط يف املصضضرو، وذلضضك فمضضا   يضضرئ بشضضأنه نضضيف يف عقضضوئ عمضضي           

( 23املوظ ط أو يف الئ ة املوارئ البشرية الصائرة عضضن املصرو " كما نيف يف  املضائة ) 

يف  1984لسضضضنة  8سضضضرا علضضض  املصضضضرو أحكضضضام القضضضانون االحتضضضائا رقضضضم     علضضض  أن" ي

الشضضركا  التلاريضضة والقضضوانط املعدلضضة لضضه، وذلضضك فيمضضا   يضضرئ بشضضأنه نضضيف خضضا  يف       

احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضضد أورئ عضضن  ضضواب أن     أحكضام هضضضذا املرسضوم بقضضانون" وكضان     

بضن س احئاة التشضريعية أن"    بقضانون احتضائا والضذا   يثبضق  عديلضه     مإئى هضضذا املرسضوم   

املصضضرو املسضضتأنف ضضضد  هضضضضو ةضضركة مسضضاهمة عامضضة مضضن أةضضخا  القضضانون اوضضا         

صضع يف إئار  ا وف  ع قت ا بالغري حسالي  القضانون اوضا ، ومضن ثضم فضإن العضاملط       

في ا ليسوا من قبيي املوظ ط العموميط ... حيث  ض   منازعا  م مضن قبيضي املنازعضا     

ة ومن ثم  سرا علي م ما  ضمنته عقضوئ عمل م، والئ ة املوارئ البشرية اوا ة العمالي

باملصرو مت   ضمنق أحكاما أكثر فائضدة للعضاملط مضن قضانون العمضي، كمضا  سضرا        

فيمضضا   يضرئ بضضه نضيف فيمضضا    1980لسضنة   8علضي م أحكضضام قضانون العمضضي االحتضائا رقضضم    

املنشضئة للمصضرو ممثلضة يف املرسضوم      سبم وذلك أخذا بصضريح نصضو  احئاة التشضريعية   

سضضضال ة الضضضذكر ومضضضا يقتضضضضيه الشضضضكي القضضضانوني   2011لسضضضنة7بقضضضانون احتضضضائا رقضضضم 

والطبيعضضة القانونيضضة لضضه كشضضركة مسضضاهمة عامضضة، وبنضضاء عليضضه يغضضدو االختصضضا  بنظضضر  

هضضضضذ  املنازعضضا  معقضضوئا حملكمضضة أبضضوظ" العماليضضة إن ضضاذا لقضضضضرار ئضضو رئضضيس ئائضضضضرة         

بإنشضضضضاء حمكمضضضضة أبضضضضوظ"   12/9/2018بتضضضضاريم  2018لسضضضضنة  22قضضضضضضم القضضضضضاء ر

العمالية، ... وكان املستأنف ) املدعي ( مضضن العاملط باملصرو املستأنف ضد  كوجض   

عقضضد عمي بين ما ومت إن اء خدمته، ويطال  كوج  ئعضضضوا  أ ضليا: بإعائ ضه إىل العمضي     

مسضضضضت قا ه حتضضضض   ضضضضاريم  ن يضضضضذ  طبقضضضا للو ضضضضف الضضضضوظي ي الضضضضوارئ يف عقضضضضضضد  وكافضضضضة 

احلكم..، واحتياطيا:  رو املست قا  الضوارئة   صضي  يف طلبا ضه، فمضن ثضم  ضض         
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ئعضضضوا  مضضن قبيضضي الضضدعاوى واملنازعضضا  العماليضضة علضض  الن ضضو سضضالف البيضضان ... ويكضضون          

ال صي في ا من اختصا  حمكمة أبضوظ" العماليضة، ممضا يقتضضي إحالت ضا إلي ضا، وال       

ك مضضا حيضضاج بضضه املسضضتأنف مضضن أن املصضضرو املسضضتأنف ضضضد  قضضضضد ورئ ضضضمن     ينضضاا مضضن ذلضض 

وكضذلك   2015لسضنة   172اجل ا  واديئضا  االحتائيضة الضضوارئة بالقضضرار الضوزارا رقضم       

، إذ 2020/  9/  27الصضضائر بتضضاريم  2020لسضضنة  31املرسضضوم بقضضانون احتضضائا رقضضضم  

لكيانضا  واحةضخا  القانونيضة إ ضا     أنه مرئوئ، ذلك أن ...املقرر أن الشكي القانوني ل

 ت دئ كقتض  أئوا  إنشائ ا، وقد حتدئ الشكي القانوني للمصرو املستأنف ضضد   

كقتضضضض  احئاة التشضضضريعية املنشضضضئة لضضضه. كشضضضركة مسضضضاهمة عامضضضة، وهضضضضضذا الشضضضكي    

القضضانوني للمصضضرو ال جيضضوز  عديلضضه إال كقتضضض  ذا  احئاة التشضضريعية أو أئاة  شضضريعية   

من ضضضا، وهضضضضضو احمضضضر الضضضذا   يثبضضضق يف حضضضضضم املصضضضرو، ممضضضا مضضضإئا  أن الشضضضكي  أعلضضض  

القانوني للمصرو ال يضزاا عل  حاله كشركة مسضاهمة عامضة، ئون أن يغضري مضن ذلضك      

املشضار إليضه كونضه إ ضا يتعلضم فقضك        2015لسضنة   172ما  ضمنه القضرار الضوزارا رقضم   

ملصضرو ضضمن اجل ضا  الض   ضوزأ علي ضا       بتوزيع أعدائ اجلريدة الرئية وقضد ورئ اسضم ا 

اجلريدة وقضد  در مضن أئاة  شريعية  قي يف املر بة عضضن املرسوم بقانون احتضائا املنشضأ   

 2020لسضنة   31للمصرو سالف الذكر، أما االحتلاج باملرسوم بقانون احتائا رقضم  

لك ربضاء  للمضاء وا االحتضائ  ف  جماا ل حتلاج به إذ ثبق أنه قضد  در يف ةأن ةضركة  

و  يدرج به اسم املصرو من قري  أو بعيد، كما ال يغري من ذلك أية وقائع قضد  ضوحي  

بأن املصرو املستأنف ضد  عل  غري الشكي القانوني سضالف الضذكر كون ضا ال يعتضد     

ب ا وغضري ذا  أثضر يف  غضيري الشضكي القضانوني الثابضق لضه علض  الن ضو املضبط سضل ا...." وإذ            

نت   إليه احلكم املطعضضون فيه من أن الدعضضوى املرفوعضة مضضضن الطاعضضن     اجاء هضضذا الذا 

ضد املصرو املطعضون ضضد  هضضضي مضضضضن قبيضي الدعضضاوى واملنازعضا  العماليضة الض  ينعقضضد           

االختصا  بنظضضضرها نوعيضا للم كمة العمالية االبتدائيضة بأبوظبضضي، فإنضه يكضضون قضضد      

احمضضضر الضضضضذا يتعيضضن معضضضضه   عضضن علضض  غضضضري أسضضاس،   التضضزم   يضضضح القانضضون، ويكضضون الط  

قضانون انجضضراءا   ( مضضضضن 183/1املضضضائة ) عمضضض  حبكضضضضم  يف غرفضضة املشضضورة  عضضدم قبولضضضه  

 .املدنية

( مضضن ال ئ ضضة التنظيميضضة 55ال قضضرة احوىل مضضن املضضائة ) وحيضضث إنضضه عمضض  بأحكضضام -3

انجضراءا  املدنيضة الصضائرة بقضضرار     بشضأن قضانون   1992لسضنة   11قانون االحتائا رقضم  لل

الض   ضنيف علض  أنضضه " جيض  علض  احملكمضة عنضد          2018لسضنة   57جملس الضوزراء رقضضم   

إ دار احلكم أو القرار الذا  نت ي به اوصضومة أمام ضا أن حتكضم مضن  لقضاء ن سض ا       
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وإذ كانضضضق الطلبضضضا  وفضضضضم مضضضا سضضضبم بيانضضضه  تعلضضضم كنازعضضضة   يف مصضضضروفا  الضضضدعوى "، 

بشأن الرسوم القضضائية   2017لسنة  13( من القانون رقم 24املائة )كانق وعمالية، 

 ع ضض  مضضن الرسضضوم القضضضائية يف مجيضضع مراحضضي     -1يف إمضضارة أبضضوظ"  ضضنيف علضض  أن "    

الضضضدعاوى والطعضضضون والطلبضضضا  وانجضضضراءا   -..................ب  -الضضضدعوى والتن يضضضذ : أ 

للمطالبضضضة كسضضضت قا  م الناةضضضئة عضضضضضضن ع قضضضا  املتعلقضضضة ب ضضضا الضضض  يرفع ضضضا العمضضضاا........ 

يع   من التضأمط مضن يع ض  مضن الرسضوم القضضائية " وهضضضو        -4.................   -العمضضي. و

يف ةضأن  نظضيم    1980لسنة  8( من القانون االحتائا رقضضم 5ذا  ما نصق عليه املائة )

نضض  الطاعضضضضن بشضضأن  ع قضضا  العمضضي، ومضضن ثضضم يكضضون مضضا أ ئا مضضن رسضضم و ضضأمط مضضن جا   

الطعضضن املاثضضي قضضضد مت علضض  غضضري ذا سضضند مضضضن القانضضضون، احمضضضر الضضذا يتعيضضضن معضضه رئ ذلضضك  

 إليضه.

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

حمكمضضة   حيضضث إن الطاعضضضضن يطعضضضن كوجضض  الطعضضضن املاثضضي علضض  احلكضضم الصضضائر عضضضضن         

بتاريضضضضضضم  -سضضضضتئناو ئائضضضضرة اال -أبوظبضضضضضضضضي لبسضضضضرة والدعضضضضضضاوى املدنيضضضضضة وانئاريضضضضضة     

، ب ضضدو نقضضضه فيمضضا قضضض  بضضه مضضضن عضضضدم     47/2021يف االسضضتئناو رقضضضم   6/7/2021

اختصضضا  احملكمضضة نوعيضضضضضا بنظضضضضضر الدعضضضوى واحالت ضضا حبالت ضضا اىل احملكمضضة العماليضضة         

االبتدائيضضضضضة ل ختصضضضا ، والقضضضضاء جمضضضضضدئا باالسضضضتلابة إىل طلبا ضضضضه املبينضضضة بصضضض ي ة        

الضضذا يعمضضي بضضه قضضضضد  غضضري ةضضكله   االمضضارا  للتنميضضة ند مضضن أن مصضضرو الدعضضضضوى، علضض  سضض 

القضضانوني مضضن ةضضركة مسضضاهمة عامضضة إىل ج ضضة احتائيضضة، وبالتضضالي أ ضضبح مضضضن أةضضخا          

القانون العام وأض   العاملون به مضن املوظ ط العموميط غضري اواضضعط لقضانون العمضي،     

وعلضض  أحقيتضضه فيمضضا يطالضض  بضضه مضضن   وقضضضضد جضضاء  احوراق واملسضضتندا  مإكضضدة علضض  ذلضضك،   

طلبضضا  وفضضضم  ضض يح حكضضم القضضانون ملضضا هضضضو مضضبط بصضض ي ة الطعضضن، غيضضضر أن احلكضضضم          

املطعضضون فيضضه خضضالف ذلضضك متلاهضضضض  مضضا أوئعضضضه مضضن مسضضتندا  ومضضا أبضضضضدا  مضضضن ئفضضضضاأ، ممضضا  

أن مسضألة االختصضا    يعيبه ويستوج  نقضه، وملا كان املقضرر يف قضاء هضضذ  احملكمضة   

لنضضوعي بضضط حمضضاكم إمضضارة أبضضوظ"، مسضضألة  تعلضضم بالنظضضام العضضام، و ت ضضدئ علضض  ضضضضضوء       ا

القواعضضد القانونية الواجبة الن اذ، وليسق رهينة كشضيئة احةضخا ، وهضي  سضبم الب ضث      

بشضأن إنشضاء    2011لسضنة   7املرسضوم بقضانون احتضائا رقضم      يف الشكي واملوضضوأ، وكضان  

( علضض  أن" ينشضضأ مصضضرو علضض  ةضضكي  2يف املضضائة )قضضضضضد نضضيف للمللضضس التن يضضذا مصضضرو 

للمللضس التن يضذا   مصضرو   ةركة مساهمة عامة مملوكة بالكامي لل كومة و سضم  

يف  1980لسضنة   8( علض  أن"  سضرا أحكضام القانضضون االحتضائا رقضم       20املائة )" ونيف يف 
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 ن يضذا لضه،    ةأن  نظيم ع قا  العمي والقضرارا  والقوانط املعدلة له والقضرارا  الصضائرة  

عل  املوظ ط العاملط يف املصرو، وذلك فما   يرئ بشأنه نيف يف عقضوئ عمضي املضوظ ط    

( علضض  أن" 23أو يف الئ ضة املضوارئ البشضضرية الصضائرة عضضضضن املصضرو " كمضا نضضيف يف  املضائة )      

يف الشضضضركا   1984لسضضضنة  8يسضضضرا علضضض  املصضضضرو أحكضضضام القضضضانون االحتضضضائا رقضضضم    

املعدلضضة لضضه، وذلضضك فيمضضا   يضضرئ بشضضأنه نضضيف خضضا  يف أحكضضام هضضضضذا      التلاريضضة والقضضوانط

احلكضم املطعضون فيه قضضد أورئ عضن  واب أن مضإئى هضضذا املرسضوم    املرسوم بقانون" وكان 

بقانون احتائا والذا   يثبق  عديله بن س احئاة التشضريعية أن" املصضرو املسضتأنف ضضد      

ون اوضا  صضضع يف إئار  ضا وفض  ع قت ضا      هضضو ةركة مساهمة عامة من أةخا  القضان 

بضضالغري حسضضالي  القضضانون اوضضا ، ومضضن ثضضم فضضإن العضضاملط في ضضا ليسضضوا مضضن قبيضضي املضضوظ ط     

العموميط ... حيث  ض   منازعا  م من قبيي املنازعا  العمالية ومن ثم  سرا علضي م مضا   

   ضضمنق أحكامضا    ضمنته عقضوئ عمل م، والئ ة املضوارئ البشضرية اوا ضة باملصضرو متض     

أكثر فائدة للعاملط من قانون العمي، كما  سرا علي م أحكام قانون العمي االحتضائا  

فيمضضا   يضضرئ بضضه نضضيف فيمضضا سضضبم وذلضضك أخضضذا بصضضريح نصضضو  احئاة    1980لسضضنة  8رقضضم 

سضال ة   2011لسضنة   7التشريعية املنشئة للمصرو ممثلة يف املرسضوم بقضانون احتضائا رقضم     

يه الشكي القضانوني والطبيعضة القانونيضة لضه كشضركة مسضاهمة عامضة،        الذكر وما يقتض

وبناء عليه يغدو االختصا  بنظر هضضذ  املنازعا  معقوئا حملكمة أبوظ" العمالية إن ضاذا  

بإنشضضاء  12/9/2018بتضضاريم  2018لسضضنة  22لقضضضضرار ئضضو رئضضيس ئائضضضضرة القضضضاء رقضضضضم   

ف ) املضضضدعي ( مضضضضضن العضضضاملط باملصضضضرو   حمكمضضضة أبضضضوظ" العماليضضضة، ... وكضضضان املسضضضتأن  

املسضضتأنف ضضضد  كوجضض  عقضضضضد عمضضي بين مضضا ومت إن ضضاء خدمتضضه، ويطالضض  كوجضض  ئعضضضضوا        

أ ليا: بإعائ ه إىل العمي طبقا للو ف الوظي ي الوارئ يف عقضضد  وكافة مست قا ه حتض   

ا ه، فمضن ثضم    اريم  ن يذ احلكم..، واحتياطيا:  رو املست قا  الوارئة   صي  يف طلب

 ض   ئعضوا  من قبيي الدعاوى واملنازعا  العماليضة علض  الن ضو سضالف البيضان ... ويكضون       

ال صي في ا من اختصا  حمكمة أبضوظ" العماليضة، ممضا يقتضضي إحالت ضا إلي ضا، ... وال       

يناا من ذلك ما حياج به املستأنف من أن املصرو املستأنف ضضد  قضضضد ورئ ضضمن اجل ضا      

وكضضذلك املرسضضوم   2015لسضضنة  172االحتائيضضة الضضضوارئة بالقضضضرار الضضوزارا رقضضم    واديئضضا  

، إذ أنضه مضرئوئ،   2020/  9/  27الصضائر بتضاريم    2020لسضنة   31بقانون احتضائا رقضضم   

ذلضضضك أن ...املقضضضرر أن الشضضضكي القضضضانوني للكيانضضضا  واحةضضضخا  القانونيضضضة إ ضضضا  ت ضضضدئ      

قانوني للمصرو املستأنف ضضد  كقتضض    كقتض  أئوا  إنشائ ا، وقد حتدئ الشكي ال

احئاة التشضضضريعية املنشضضضئة لضضضه .. كشضضضركة مسضضضاهمة عامضضضة، وهضضضضضذا الشضضضكي القضضضانوني        

للمصضرو ال جيضضوز  عديلضه إال كقتضضض  ذا  احئاة التشضريعية أو أئاة  شضضريعية أعلض  من ضضا،     
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للمصضرو ال  وهضضو احمر الذا   يثبق يف حضضم املصرو، ممضا مضإئا  أن الشضكي القضانوني     

يضزاا عل  حاله كشركة مساهمة عامة، ئون أن يغري من ذلك ما  ضمنه القضرار الضوزارا  

املشار إليه كونه إ ا يتعلم فقك بتوزيع أعضدائ اجلريضدة الرئيضة     2015لسنة  172رقم 

وقضضضد ورئ اسضضم املصضضرو ضضضمن اجل ضضا  الضض   ضضوزأ علي ضضا اجلريضضدة وقضضضد  ضضدر مضضضن أئاة          

ملر بة عضضن املرسوم بقانون احتائا املنشأ للمصرو سضالف الضذكر، أمضا     شريعية  قي يف ا

فض  جمضاا ل حتلضاج بضه إذ ثبضق       2020لسضنة   31االحتلاج باملرسوم بقانون احتائا رقضم  

للمضاء والك ربضاء و  يضضدرج بضه اسضم املصضرو مضضن      االحتضائ  أنضه قضضد  ضدر يف ةضأن ةضضركة     

ع قضضد  ضوحي بضأن املصضرو املسضتأنف ضضد        قري  أو بعيد، كمضا ال يغضري مضن ذلضك أيضة وقضائ      

علضض  غضضري الشضضكي القضضانوني سضضالف الضضذكر كون ضضا ال يعتضضد ب ضضا وغضضري ذا  أثضضر يف  غضضيري      

انت ضض  إليضضه الشضضكي القضضانوني الثابضضق لضضه علضض  الن ضضو املضضبط سضضل ا...." وإذ جضضاء هضضضضذا الضضذا     

املطعضون ضضد     احلكم املطعضضون فيه من أن الدعضوى املرفوعضة مضضضن الطاعضضن ضضد املصضرو     

هضضضضي مضضضضضن قبيضضي الدعضضضاوى واملنازعضضا  العماليضضة الضض  ينعقضضضد االختصضضا  بنظضضضضضرها نوعيضضضا     

للم كمة العمالية االبتدائية بأبوظبضي، فإنه يكضون قضد التضزم   يضح القانضون، ويكضون  

عمضضض   ة يف غرفضضة املشضور  احمضضضر الضضضذا يتعيضضن معضضضه عضضدم قبولضضه       الطعضن عل  غضضري أساس، 

 قانون انجراءا  املدنية.( مضضن 183/1املضضائة )حبكضضم 

قضضانون ( مضضن ال ئ ضضة التنظيميضضة لل55ال قضضرة احوىل مضضن املضضائة ) وحيضضث إنضضه عمضض  بأحكضضام

بشضضأن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة الصضضائرة بقضضضرار جملضضس     1992لسضضنة  11االحتضضائا رقضضم  

نضضضه " جيضض  علضض  احملكمضضة عنضضد إ ضضدار   الضض   ضضنيف علضض  أ  2018لسضضنة  57الضضوزراء رقضضضم 

احلكضضضم أو القضضضرار الضضضذا  نت ضضضي بضضضه اوصضضضومة أمام ضضضا أن حتكضضضم مضضضن  لقضضضاء ن سضضض ا يف    

وإذ كانضضق الطلبضضا  وفضضضم مضضا سضضبم بيانضضه  تعلضضم كنازعضضة عماليضضة،   مصضضروفا  الضضدعوى "، 

بشضأن الرسضوم القضضائية يف إمضارة      2017لسضنة   13( مضن القضانون رقضم    24املضائة ) كانق و

 ع ضضض  مضضضن الرسضضضوم القضضضضائية يف مجيضضضع مراحضضضي الضضضدعوى   - 1وظ"  ضضضنيف علضضض  أن " أبضضض

الضضدعاوى والطعضضون والطلبضضا  وانجضضراءا  املتعلقضضة ب ضضا     -..................ب  -والتن يضضذ : أ 

  -الضضض  يرفع ضضضا العمضضضاا........ للمطالبضضضة كسضضضت قا  م الناةضضضئة عضضضضضضن ع قضضضا  العمضضضضضي. و    

يع   من التأمط مضن يع ض  مضن الرسضوم القضضائية " وهضضضو ذا  مضا نصضق          - 4................. 

يف ةأن  نظضيم ع قضا  العمضي،     1980لسنة  8( من القانون االحتائا رقضضم 5عليه املائة )

ومن ثم يكون ما أ ئا من رسم و أمط من جان  الطاعضضن بشأن الطعضن املاثضي قضضد مت علض      

  لذا يتعيضن معه رئ ذلك إليضه.غري ذا سند مضن القانضون، احمضر ا

********** 
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 ) ارا( 26/8/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبدا  علي عبدا  

 وعضوية املستشارين: حممد حسن حممد عل  مصط  ، هاةم إبراهيم التوم إبراهيم.

(104) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  705)الطعن رقم 

كضم " الطعضن يف احلكضم. ميعضائ  ". رسضوم قضضائية. ئفضوأ " الضدفع         إجراءا .  امط. ح

 بعدم قبوا الطعن ". طعن " ميعائ  " . نق  " إجراءا  الطعن بالنق  " ميعائ  ".

الطعضضن بضضالنق . وجضضوب أن يضضوئأ الطضضاعن خزانضضة احملكمضضة عنضضد أئاء الرسضضم املقضضرر    -

ة أيام عمي  الية لتاريم  إيضداأ  للطعن مبل  ث ثة ألف ئرهم عل  سبيي التأمط خ ا ث ث

 ضض ي ة الطعضضضن لضضضدى مكتضضض  إئارة الضضضدعوى. أسضضاس ذلضضضك وعلتضضضه . ال يغنضضض  عضضضن ذلضضضك   

سدائها بعد فوا  امليعائ ..  راخيه يف سدائها بعد ذلك امليعائ ير   عدم قبوا الطعضن.  

 مثاا.  

  

أو جضضواز  املقضضرر ضضضضض وعلضض  مضضا جضضرى بضضه قضضضاء هضضذ  احملكمضضة ضضضضضض أن مسضضألة قبضضوا الطعضضن    

للت قم من  وافر استي ائه الشكي القضانوني مسضألة متعلقضة بالنظضام العضام ويضتعط علض         

احملكمة أن  عرض له بالب ث حت  مضن  لقضاء ن سض ا لتقضوا كلمت ضا فيضه قبضي التطضرق         

( مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة  179/2إىل نظضضر موضضضوأ الطعضضن. وكضضان الضضنيف املضضائة ) 

بضالنق  أن يضوئأ خزانضة احملكمضة عنضد أئاء الرسضم املقضرر         عل  أنه )جي  عل  الطضاعن 

للطعن مبل  ث ثة  الو ئرهم عل  سبيي التأمط يرئ إليضه إذا حكضم بقبضوا طعنضه، فضإذا      

أقام الطاعنون طعن م بص ي ة واحضدة اكت ض  بإيضداأ  ضأمط واحضد ويع ض  مضن التضأمط         

( مضن ذا  القضانون علض     177) ( من املائة1من يع   من الرسوم القضائية( ويف ال قرة )

أن )يرفضضضع الطعضضضن بضضضالنق  بصضضض ي ة  ضضضوئأ مكتضضض  إئارة الضضضدعوى يف احملكمضضضة الضضض     

أ در  احلكم أو احملكمة االحتائية العليا أو حمكمة الضنق  أو حمكمضة التمييضز    

ضضضض حبس  احلاا ضضضض موقعضة مضن حمضامي مقبضوا للمرافعضة أمام ضا، علض  أن يقضدم مضا ي يضد           

كام  مع التأمط خ ا ث ثة أيام عمي  الية لتاريم انيداأ، ويقيضد الطعضن   أئاء الرسم 

( مضن ذا  املضائة علض     5يف السلي املعد لذلك عق  اسضتي اء ذلضك انجضراء( ويف ال قضرة )    

أنه )إذا   حيصي الطعن عل  الوجه املتقدم كضان غضري مقبضوا وحتكضم احملكمضة مضن       
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بشضضأن  2017( لسضضنة 13( مضضن القضضانون رقضضم ) 38) لقضضاء ن سضض ا بعضضدم قبولضضه( ويف املضضائة  

الرسوم القضائية يف إمارة أبوظ" قد جرى عل  أنه )جي  عل  الطاعن ان يضوئأ خزانضة   

ئرهم( عل  سبيي التضأمط،   3000احملكمة عند أئاء الرسم املقرر للطعن مبلغا قدر  )

واز ، ويضرئ إليضه   ويصائر مبل  التأمط إذا حكم برف  الطعن أو بعدم قبوله أو بعدم جض 

هذا املبل  إذا حكم لصاحله...( م ائها أن املشرأ قد أوج  ب ذ  النصو  إيضداأ مبلض    

التأمط خزانة احملكمة كإجراء جوهرا والزم عند أئاء الرسم أو خ ا احجضي املقضرر   

له بث ثة أيام عمي  الية لتضاريم إيضداأ  ض ي ة الطعضن لضدى مكتض  إئارة الضدعوى سضواء         

مضضضة الضضض  أ ضضضدر  احلكضضضم أو احملكمضضضة املرفضضضوأ إلي ضضضا الطعضضضن، وإال كضضضان يف احملك

الطعن غري مقبوا ولكي ذا مصل ة أن يتمسك بعضدم قبولضه وللم كمضة أن  قضضي بضه      

من  لقاء ن س ا بصريح النيف املشار إليه حن إجراءا  الطعن من النظام العام وال يع ض   

مضضن الرسضضوم القضضضائية أو مضضن  ضضدر   مضضن أئاء التضضأمط إال مضضن نضضيف القضضانون علضض  إع ائضضه  

مضضن قضضانون  179/1حبقضضه قضضرار بالتأجيضضي أو انع ضضاء وفقضضا لإلجضضراءا  املقضضررة باملضضائ ط   

( مضضن قضضانون الرسضضوم املشضضار إلي مضضا، كمضضا ال يغضضين عضضن ذلضضك       22انجضضراءا  املدنيضضة و) 

فيضه  سدائ  بعد فوا  امليعائ. ملا كضان ذلضك وكضان البضيان بضاحوراق أن احلكضم املطعضون        

، فقامضضضق الطاعنضضضة بإيضضضداأ  19/4/2021قضضضد  ضضضدر حضضضضوريا حبضضضم الطاعنضضضة بتضضضاريم   

 ضض ي ة الطعضضن عليضضه بطريضضم الضضنق  لضضدى مكتضض  إئارة الضضدعوى وقيضضد الطعضضن  بسضضدائ  

كوجضضضضضضض  انيصضضضضضضضاا املضضضضضضضالي رقضضضضضضضم    15/6/2021الرسضضضضضضضم املقضضضضضضضرر عنضضضضضضضه بتضضضضضضضاريم   

 17/8/2021 ، إال أنضضه   يقضضم بضضدفع مبلضض  التضضأمط إال بتضضاريم   2101070005803

حس  الثابق بإيصاا قب  أمانا  بالتاريم املذكور أا بعضد مضضي أكثضر مضن ةض رين      

مضضن  ضضاريم إيضضداأ الصضض ي ة بضضي وحتضض  بعضضد انت ضضاء كامضضي احجضضي املقضضرر للطعضضن بضضالنق      

من قانون انجراءا  املدنية وقدر  سضتون يومضا، كضا يكضون معضه أن       176كوج  املائة 

مليعضائ املقضرر قانونضا علض  الن ضو املضذكور، ومضن ثضم فضإن الطعضن           أئاء التأمط قد مت بعد ا

 .غري مقبوا وهو ما يتعط القضاء به

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي يف   -عل  ما يبط من احلكم املطعون فيه وسائر احوراق-حيث إن الوقائع 

 ضضضارا جزئضضضي أبضضضوظ" يف مواج ضضضة   1195/2020أن الطاعنضضضة أقامضضضق الضضضدعوى رقضضضم 

طعضضضون ضضضضدهما بطلضضض  احلكضضضم ب سضضضم ا  اقيضضضة االجضضضارة املنت يضضضة بالتمليضضضك املإرخضضضة    امل

وم حق ضضا احملضضررة بين ضضا واملطعضضون ضضضد  احوا، والزامضضه بتسضضليم ال ضضي   25/8/2008

رقم ................. موضوأ اال  اقية خالية مضن الشضواغي ورئ احليضازة للطاعنضة ومضا يقتضضي       
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قيد لدى املطعضون ضضدها الثانيضة بصض ت ا املطضور العقضارا       ذلك من إلغاء وةط  اةارة ال

ئرهضم قيمضة    427.124.94وإلزام املطعون ضد  احوا أيضضا بضأن يسضدئ دضا مبلغضا قضدر        

وذلضك   1/9/2019انجيار وسوم اودما  واحجر انضايف املست قة عليه حت   ضاريم  

بضضأن يضضإئا دضضا  خبضض و مضضا يسضضتلد مضضن إجيضضار ورسضضوم خضضدما  حتضض   ضضاريم التسضضليم، و      

سضضنويا  %12ئرهضم كتعضضوي  وال ائضدة القانونيضة بواقضع      1.142.112.60كضذلك مبلض    

حتض  هضام السضدائ مضع بضضراءة ذمضة مضن الك ربضاء واملضاء والغضضاز، وذلضك علض  سضند إخضض ا            

املطعضضون ضضضد  احوا بالتزاما ضضه والتوقضضف عضضن سضضدائ احقسضضايف املسضضت قة عليضضه مضضن مبلضض   

طريضضم انجضارة املنت يضضة بالتمليضضك لل ضي  املضضذكورة. وبعضضد أن   التمويضي الضضذا حصضي عليضضه ب  

ندبق حمكمة أوا ئجضة خضبريا قضام بضأئاء امل مضة املوكلضة إليضه وأوئأ  قريضر ، حكمضق          

بعضدم قبضوا الضدعوى لرفع ضا قبضي احوان، اسضتأن ق الطاعنضة هضذا          22/2/2021بتاريم 

حملكمضضضضة قضضضضضق ا 19/4/2021وبتضضضضاريم  564/2021احلكضضضضم باالسضضضضتئناو رقضضضضم 

برفضه و أييد احلكم املستأنف، فطعنق عليه الطاعنضة بطريضم الضنق  بضالطعن املاثضي      

ناعيضضضة علضضض  احلكضضضم املطعضضضون فيضضضه فال ضضضة القضضضانون واوطضضضأ يف  طبيقضضضه والقصضضضور يف 

التسضضبي  وانخضض ا حبضضم الضضدفاأ وذلضضك حينمضضا قضضض  بعضضدم قبضضوا الضضدعوى لرفع ضضا قبضضي      

تضضدب يف الضضدعوى سضضندا لقضضضائه رغضضم مضضا ةضضابه مضضن   احوان متخضضذا مضضن  قريضضر اوضضبري املن 

القصضضور والعضضوار، وعضضرض الطعضضن علضض  هضضذ  احملكمضضة يف غرفضضة مشضضورة حضضدئ  جلسضضة   

 لنظر .

وملا كان من املقرر ضضض وعل  ما جرى به قضاء هذ  احملكمضة ضضضضض أن مسضألة قبضوا الطعضن      

بالنظضضام العضضام  أو جضضواز  للت قضضم مضضن  ضضوافر اسضضتي ائه الشضضكي القضضانوني مسضضألة متعلقضضة   

ويتعط عل  احملكمة أن  عرض لضه بالب ضث حتض  مضن  لقضاء ن سض ا لتقضوا كلمت ضا فيضه          

( مضضضن قضضضانون  179/2قبضضضي التطضضضرق إىل نظضضضر موضضضضوأ الطعضضضن. وكضضضان الضضضنيف املضضضائة )     

انجراءا  املدنية عل  أنه )جيض  علض  الطضاعن بضالنق  أن يضوئأ خزانضة احملكمضة عنضد         

  ث ثة  الو ئرهضم علض  سضبيي التضأمط يضرئ إليضه إذا حكضم        أئاء الرسم املقرر للطعن مبل

بقبوا طعنه ، فإذا أقام الطاعنون طعن م بصض ي ة واحضدة اكت ض  بإيضداأ  ضأمط واحضد       

( مضن  177( من املائة )1ويع   من التأمط من يع   من الرسوم القضائية( ويف ال قرة )

مكتضض  إئارة الضضدعوى يف  ذا  القضضانون علضض  أن )يرفضضع الطعضضن بضضالنق  بصضض ي ة  ضضوئأ     

احملكمضضة الضض  أ ضضدر  احلكضضم أو احملكمضضة االحتائيضضة العليضضا أو حمكمضضة الضضنق  أو 

حمكمة التمييز ضضضض حبس  احلاا ضضضض موقعة من حمامي مقبوا للمرافعة أمام ا، علض  أن  
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يقدم ما ي يد أئاء الرسم كام  مع التأمط خ ا ث ثة أيام عمي  الية لتاريم انيضداأ،  

( مضضن 5يقيضد الطعضضن يف السضضلي املعضضد لضضذلك عقضض  اسضضتي اء ذلضضك انجضضراء( ويف ال قضضرة ) و

ذا  املائة عل  أنه )إذا   حيصي الطعن عل  الوجه املتقدم كان غضري مقبضوا وحتكضم    

( لسضضنة 13( مضضن القضضانون رقضضم )38احملكمضضة مضضن  لقضضاء ن سضض ا بعضضدم قبولضضه( ويف املضضائة ) 

مارة أبوظ" قد جرى عل  أنه ) جي  علض  الطضاعن   بشأن الرسوم القضائية يف إ 2017

ئرهضم( علض     3000ان يوئأ خزانة احملكمة عند أئاء الرسم املقرر للطعن مبلغا قضدر  ) 

سبيي التأمط، ويصضائر مبلض  التضأمط إذا حكضم بضرف  الطعضن أو بعضدم قبولضه أو بعضدم          

شضرأ قضد أوجض  ب ضذ      جواز ، ويرئ إليضه هضذا املبلض  إذا حكضم لصضاحله...( م ائهضا أن امل      

النصو  إيداأ مبل  التأمط خزانة احملكمة كضإجراء جضوهرا والزم عنضد أئاء الرسضم     

أو خ ا احجي املقرر له بث ثة أيام عمي  الية لتاريم إيداأ   ي ة الطعن لضدى مكتض    

إئارة الضضدعوى سضضواء يف احملكمضضة الضض  أ ضضدر  احلكضضم أو احملكمضضة املرفضضوأ إلي ضضا         

ن الطعضضضن غضضضري مقبضضضوا ولكضضضي ذا مصضضضل ة أن يتمسضضضك بعضضضدم قبولضضضه  الطعضضضن، وإال كضضضا

وللم كمة أن  قضي به من  لقاء ن س ا بصريح النيف املشار إليه حن إجضراءا  الطعضن   

من النظام العام وال يع   من أئاء التأمط إال من نضيف القضانون علض  إع ائضه مضن الرسضوم       

وفقضا لإلجضراءا  املقضررة باملضائ ط      القضائية أو من  در حبقه قرار بالتأجيي أو انع اء

( من قضانون الرسضوم املشضار إلي مضا، كمضا ال      22من قانون انجراءا  املدنية و) 179/1

يغين عن ذلك سدائ  بعد فوا  امليعائ. ملا كان ذلك وكضان البضيان بضاحوراق أن احلكضم     

نضة  ، فقامضق الطاع 19/4/2021املطعون فيه قد  در حضضوريا حبضم الطاعنضة بتضاريم     

بإيضضداأ  ضض ي ة الطعضضن عليضضه بطريضضم الضضنق  لضضدى مكتضض  إئارة الضضدعوى وقيضضد الطعضضن      

كوجضضضض  انيصضضضضاا املضضضضالي رقضضضضم    15/6/2021بسضضضضدائ الرسضضضضم املقضضضضرر عنضضضضه بتضضضضاريم    

 17/8/2021، إال أنضضه   يقضضم بضضدفع مبلضض  التضضأمط إال بتضضاريم    2101070005803

بعضد مضضي أكثضر مضن ةض رين       حس  الثابق بإيصاا قب  أمانا  بالتاريم املذكور أا

مضضن  ضضاريم إيضضداأ الصضض ي ة بضضي وحتضض  بعضضد انت ضضاء كامضضي احجضضي املقضضرر للطعضضن بضضالنق      

من قانون انجراءا  املدنية وقدر  سضتون يومضا، كضا يكضون معضه أن       176كوج  املائة 

أئاء التأمط قد مت بعد امليعضائ املقضرر قانونضا علض  الن ضو املضذكور، ومضن ثضم فضإن الطعضن           

  مقبوا وهو ما يتعط القضاء به.غري
 

********** 
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 )عمالي( 1/9/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ زهري اسكندر 

 وعضوية املستشارين: عثمان مكرم، أزهرا مبار .

(105) 

 ق. أ( 15س  2021لسنة  120،  113)الطعنان رقما 

 ا  " ع ء انثبا ". ( أجر. عمي. حمكمة املوضوأ " سلطت ا " . إثب1

منايف است قاق العامي حجر  عن مدة وق ه عن العمي هو  دور قرار بعدم  قد ضه   -

للم اكمة أو احلكم بةاء ه و أن يكون وق ه عن العمي كيديا. ع ء اثبا  كيديضة  

اال  ام يقع علض  العامضي. استخ  ضه مضن مسضائي الواقضع  سضتقي ب ضا حمكمضة املوضضوأ.           

 مثاا.  
  

 . عمي. مكافأة.( أجر2

احربضضا  أو البضضونيف. مقصضضوئها. اعتبارهضضا جضضزءًا مضضن احجضضر يف حضضاال  ثضض ل ...... .        -

 خضوع ا لتقدير  اح  العمي يف غري  لك احلاال .  
  

 ( أجر. عمي. مكافأة. 3

خلو عقد العمي الرئي والنظضام الضداخلي للشضركة املطعضون ضضدها مضن نضيف علض           -

مكافضهة ) بضونيف ( أو ان العضرو قضد جضرى علض  الوفضاء ب ضا         است قاق الطاعن حربضا  أو  

جلميع العاملط املتماثلط وثبو  خضوأ  رف ا لتقدير جملس انئارة. مإئى ذلك. عضدم  

اعتبارها جزءًا من احجر . طل  العامي دا عل  غري أساس. ال يغري مضن ذلضك ثبضو  سضبم     

  رف ا عن سنوا  سابقة. علة ذلك. مثاا.  
  

"حلية احمر املقضي". ئفوأ " الدفع بعضدم جضواز نظضر الضدعوى " . قضوة االمضر       ( إثبا  4

 املقضي. 

االحكضضام والقضضرارا  القضضضائية املن يضضة للخصضضومة و أوامضضر احئاء الضض  حضضاز  حليضضة  -

االمضضر املقضضضي  كضضون حلضضة فيمضضا فصضضلق فيضضه مضضن اوصضضومة. عضضدم جضضواز إعضضائة طضضر       

ية أو واقعيضة   يسضبم إثار  ضا. ةضريف ذلضك. ثبضو        النزاعا  ال  حسمت ا ولو بأئلة قانون
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 لك احللضة فيمضا يتعلضم فيضه بصض ة  ضرحية أو ضضمنية سضواء يف املنطضوق أو يف احسضباب           

 ال  ال يقوم احلكم بدون ا.   
  

( إثبا  "حلية احمر املقضي". ئفضوأ " الضدفع بعضدم جضواز نظضر الضدعوى ". قضوة االمضر         5

 املقضي.

أساسضضية حيضضوز قضضوة االمضضر املقضضضي بضضه يف منطوقضضه ويف         قضضضاء احلكضضم يف مسضضألة    -

أسبابه املر بطضة بضه و كضون مانعضًا للخصضوم ان سض م مضن التنضازأ يف ئعضوى  اليضة  كضون            

في ا هذ  املسألة بذا  ا احساس فيما يدعيه احد الطرفط قبي االخرمن حقوق مت رعضة  

 من ا مثاا.     
  

 ( أجر. عمي.  عوي . فصي  عس ي. 6

عائة  اح  العمي العامي املوقوو عن عمله بسب  ا  امضه بار كضاب جر ضة    عدم إ -

مضضن قضضانون العمضضي بعضضد  ضضدور قضضرار  قد ضضه       112مضضن اجلضضرائم املشضضار إلي ضضا يف املضضائة     

للم كمضة أو القضضاء بةاء ضه اعتضة ذلضك فصضي  عسض يا. مضا   يثبضق  ضاح  العمضي أن            

اذ  موق ضًا إجيابيضًا ينبضأ عضن أنضه ان ض        العامي هو من  ر   العمي مضن  لقضاء ن سضه أو اصض    

 العقد ضمنًا بإرائ ه املن رئة أثناء ف ة وق ه عن العمي. مثاا.  
  

 ( أجر. عمي. 7

حسضضاب املضضدئ واملواعيضضد املنصضضو  علي ضضا بقضضانون العمضضي فيمضضا يتعلضضم بضضاالجر  كضضون     -

أجضر املطعضون    يومضا. احتسضاب   30والش ر  365بالتقويم املي ئا. اعتبار السنة املي ئية 

اسضضتنائًا إىل أن عضضدئ أيضضام ةضض ر  17/8/2015إىل  8/2015/ 1ضضضد  عضضن ال ضض ة مضضن 

 يوما.   يح.   30 2015أغسطس 

  

مضضن قضضانون  نظضضيم ع قضضا  العمضضي أن منضضايف    112املقضضرر وفضضم مضضا  قضضضي بضضه املضضائة    -1

اسضضضت قاق العامضضضي حجضضضر  عضضضن مضضضدة وق ضضضه عضضضن العمضضضي هضضضو  ضضضدور قضضضرار بعضضضدم  قد ضضضه   

كمضضة أو احلكضضم بةاء ضضه وأن يكضضون وق ضضه عضضن العمضضي كيضضديًا ويقضضع عضض ء إثبضضا   للم ا

كيديضضة اال  ضضام علضض  العامضضي، كمضضا أن املقضضرر أن اسضضتخ   كيديضضة اال  ضضام املوجضضه         

للعامي من  اح  العمي هو من مسائي الواقع ال   ستقي بتقديرها حمكمضة املوضضوأ   

، ملا كضان ذلضك وكضان احلكضم      مت  أقامق قضاءها عل  أسباب سائغة كافية حلمله
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االبتضضدائي املإيضضد بضضاحلكم املطعضضون فيضضه قضضد اسضضتخليف عضضدم كيديضضة اال  ضضام وإذ كضضان    

استخ   احلكم عدم كيديضة اال  ضام يف حضدوئ سضلطته املوضضوعية وبأسضباب سضائغة        

مإئية إىل هذا االستخ   فإن النعي عليه كا ورئ بالسب  يض   جداًل موضضوعيًا يف  

 املوضوأ فيما  ستقي بتقدير  مما ال جيوز إثار ه أمام حمكمة النق .سلطة حمكمة 

أن مضا ا ضطلح علض   سضميته باحربضا  "بضونيف"        –يف قضاء هذ  احملكمة  –املقرر  -2

أو املكافأة ال  يصرف ا  ضاح  العمضي للعمضاا بنسض  حمضدئة لقضاء مضا حققتضه املنشضأة          

ة أودضضا أن يكضضون منصو ضضًا علي ضضا يف مضضن أربضضا    عتضضة جضضزءًا مضضن احجضضر يف حضضاال  ث ثضض 

العقضد أو مل قا ضه وثاني ضا أن  كضون مقضضررة بالنظضام الضداخلي للمنشضأة وحمضدئة ب ئا  ضضا         

واملست قط في ا وثالث ا أن يكضون العضرو أو التعامضي قضد جضرى علض  الوفضاء ب ضا جلميضع          

كافيضضة مضضن  العضضاملط املتمضضاثلط يف املركضضز القضضانوني علضض  وجضضه الثبضضا  واالسضضتقرار مضضدة

الضضضزمن حبيضضضث أ ضضضب وا يعتةون ضضضا جضضضزءًا مضضضن احجضضضر ، ويف  لكضضضم احلضضضاال  ال يكضضضون  

لصاح  العمي أا سلطان يف  قدير مضدى اسضت قاق العامضي لبربضا  وال عضةة يف من  ضا       

بتميز أئاء عامي عل   خر حبسبان ا جزءًا من احجر فإن   يوف ا  اح  العمي للعامضي  

 غري  لك احلاال  فإن منح احربا  اضع لتقضدير  ضاح  العمضي    ألزم بأئائ ا له، أما يف

ويرجع إليه حتديد نسض   ضرف ا، ولضه هييضز عامضي علض   خضر  بعضًا لتقيضيم أئائضه ومضدى            

اجنضضاز  وئور  يف حتقيضضم احربضضا  الضض  حققت ضضا املنشضضأة وال سضضبيي نلزامضضه بأئائ ضضا للعامضضي  

  مضن العمضاا، ويقضع علض  العامضي عض ء       عل  هضدى مضن سضابقة من  ضا لضه أو باملقارنضة بغضري       

 .اثبا  است قاقه لبربا  عل  هذا الن و

إذ كضضضان عقضضضد العمضضضي الرئضضضي ةضضضريعة الطضضضرفط   يضضضورئ نصضضضًا علضضض  اسضضضت قاق    -3

الطاعن حربا  أو مكافأة )بضونيف(، وفضضً  عضن هضذا فقضد خلضق احوراق ممضا يثبضق أن         

اسضضت قاق العضضاملط علضض  اضضة   النظضضام الضضداخلي للشضضركة املطعضضون ضضضدها قضضد نضضيف علضض   

بونيف أو مكافأة بص ة ئورية سنوية مع بيان فئا  ا ومست قي ا أو أن العرو قد جضرى  

علضض  الوفضضاء ب ضضا جلميضضع العضضاملط املتمضضاثلط وإ ضضا الثابضضق علضض  حنضضو مضضا سضضلف بيانضضه أن ضضا   

صضضضع يف  ضضرف ا لتقضضدير جملضضس إئارة الشضضركة املطعضضون ضضضدها وفقضضًا ملضضا انت ضض  إليضضه   

قريضضر اوضضةة يف هضضذا اوصضضو  ومضضن ثضضم ال  عضضد علضض  هضضذا الن ضضو جضضزءًا مضضن احجضضر وال    

سبيي نكرا   ضاح  العمضي علض  أئائ ضا علض  حنضو معضط أو بضالنظر إىل سضابقة  ضرف ا           

للعامي، وبالتالي فإن طلض  هضذ  احربضا  )املكافضأة( يكضون علض  غضري أسضاس وال يشض ع          

نوا  سابقة إذ أن من  لك املنح  لك املنضع،  للطاعن اعتصامه بسابقة  رف ا له عن س
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وإذ التزم احلكم املطعون فيه هذا النظر ومضض  يف نظضر الضدعوى وحسضاب مسضت قا       

الطاعن عل  أساس احجر جمرئًا من البونيف الضذا يتمساضك بضه الطضاعن ئون سضند فإنضه       

يكون قد التزم  ضرايف  ض يح القضانون ومضن ثضم يضض   النعضي علض  احلكضم املطعضون           

 .فيه كا سلف عل  غري أساس متعط الرف 

 1992( لسضنة  10من القانون االحتضائا رقضم )   49املقرر قانونًا أن النيف يف املائة  -4

اححكضضام والقضضرارا   -1يف ةضضأن انثبضضا  يف املعضضام   املدنيضضة والتلاريضضة علضض  أن "      

ي  كضون حلضة   القضائية املن ية للخصومة وأوامر احئاء ال  حضاز  حليضة احمضر املقضض    

فيمضضا فصضضلق فيضضه مضضن اوصضضومة وال جيضضوز قبضضوا ئليضضي يضضنق  هضضذ  القرينضضة ولكضضن ال         

 كضضون لتلضضك اححكضضام أو القضضرارا  القضضضائية املن يضضة للخصضضومة أو أوامضضر احئاء هضضذ        

احللية إال يف نزاأ قام بضط اوصضوم أن سض م ئون أن  ضتغري  ض ا  م و علضم بضذا  احلضم         

كمضضة ب ضضذ  احلليضضة مضضن  لقضضاء ن سضض ا. " يضضدا علضض  أن      و قضضضي احمل-2حمضضً  وسضضبباا.  

اححكام والقرارا  القضائية املن ية للخصضومة وأوامضر احئاء الض  حضاز  حليضة احمضر       

املقضي  كون حلة فيما فصلق فيه من اوصومة ف  جيوز للخصضوم أن يعيضدوا طضر     

ر  ا أمام احملكمة الض   النزاعا  ال  حسمت ا ولو بأئلة قانونية أو واقعية   يسبم إثا

أ در  ا، وذلك طاملا    تغري   ا  م و علقق ئعواهم اجلديدة بذا  احلقوق السضابم  

 .ال صي في ا حمً  وسببًا

املقرر أن احللية  ثبق لبحكضام فيمضا  كضون قضد فصضلق فيضه بضط اوصضوم بصض ة           -5

كضضم بضضدون ا، أا أن  ضضرحية أو ضضضمنية سضضواء يف املنطضضوق أو يف احسضضباب الضض  ال يقضضوم احل

قضضضاء احلكضضم يف مسضضألة أساسضضية حيضضوز قضضوة احمضضر املقضضضي بضضه يف منطوقضضه ويف أسضضبابه       

املر بطة به ويكضون مانعضًا للخصضوم أن سض م مضن التنضازأ يف ئعضوى  اليضة  كضون في ضا هضذ             

املسألة بذا  ا احساس فيما يدعيضه أحضد الطضرفط ق بضي ا خضر مضن حقضوق م  بضة علي ضا. ملضا           

 ارا كلضي   2734/2018لك وكانق الطاعنة قد سبم أن أقامق الدعوى رقم كان ذ

أبوظ" عل  املطعون ضد  وأخرى بضذا  طلبضا  الضدعوى املتقابلضة واسضتنائًا لضذا   السضب         

وذا  موضوأ النزاأ وحاز احلكم الصائر يف الدعوى التلاريضة حليضة احمضر املقضضي فضإن      

نظضضر الضضدعوى املتقابلضضة يكضضون قضضد أ ضضاب   احلكضضم املطعضضون فيضضه حضضط قضضض  بعضضدم جضضواز    

 .  يح القانون ومن ثم يض   النعي عليه ب ذا السب  عل  غري أساس مستوج  الرف 

من قانون  نظضيم ع قضا  العمضي مضن أنضه متض   ضدر         112املقر إعمااًل لنيف املائة  -6

ائم قرار بعدم  قديم العامي املوقوو عن العمي بسب  ا  امه بار كاب جر ة مضن اجلضر  
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علضض  رب  للم اكمضضة أو قضضض  ن ائيضضًا بةاء ضضه ،  عضضيان –الضض  عضضدئها الضضنيف املشضضار إليضضه 

العمي إعائ ه إىل عمله، فضإذا   يقضم بإعائ ضه إىل العمضي بعضد  ضدور القضرار أو احلكضم         

الن ائي أعتة ذلك فصً   عس يًا محً  حلاا  اح  العمي عل  الظاهر أو الغالض ، مضا   

 راحًة ب كه العمي مضن  لقضاء ن سضه وإن ائضه      أخطر  ن العامي قد   يثبق رب العمي أ

العقضضد بإرائ ضضه املن ضضرئة أو اصضضاذ العامضضي موق ضضًا إجيابيضضًا يضضن" بذا ضضه عضضن أنضضه أن ضض  العقضضد  

ضضضمنًا بإرائ ضضه املن ضضرئة أثنضضاء فضض ة وق ضضه عضضن العمضضي وقبضضي  ضضريورة قضضرار عضضدم  قد ضضه         

ملا كان ذلك وكان الثابق أنه قد ُقضضي ن ائيضًا   للم اكمة أو احلكم بةاء ه ن ائيًا ، 

بضضةاءة املطعضضون ضضضد  ممضضا هضضو منسضضوب إليضضه  يف الضضدعوى اجلزائيضضة الضض  أقامت ضضا ضضضد        

الشضضركة الطاعنضضة وخلضضق احوراق ممضضا يشضضري إىل أن املطعضضون ضضضد  قضضد أخطضضر الطاعنضضة    

أنضه أن ض  العقضد      راحًة ب كه العمي لدي ا أو أنه اصذ موق ضًا إجيابيضًا يضن" بذا ضه عضن     

ضمنًا بإرائ ه املن رئة أثناء ف ة وق ه عن العمي وقبضي احلكضم بةاء ضه ن ائيضًا، و   ضدأ      

الطاعنة أن ا أعائ ه لعمله، ومضن ثضم يضض   النعضي عضي احلكضم ب ضذا السضب  علض  غضري           

 أساس متعط الرف .

ن حسضاب املضدئ   ( من قانون  نظضيم ع قضا  العمضي أ   8املقرر قانونًا وفم نيف املائة ) -7

واملواعيد املنصو  علي ا يف القانون املشار إليه  كون بضالتقويم املضي ئا و عتضة السضنة     

يومضًا إال إذا نضيف عقضد     30يومضًا والشض ر    365املي ئية يف  طبيم أحكام هضذا القضانون   

العمي عل  خض و ذلضك، ملضا كضان ذلضك وكضان احلكضم املطعضون فيضه قضد واكض  هضذا             

 17/8/2015إىل  1/8/2015أجر املطعون ضد  عن ال ض ة مضن    النظر حط احتس 

ث ثضضط  يومضضًا فإنضضه يكضضون قضضد التضضزم     2015اسضضتنائًا إىل أن عضضدئ أيضضام ةضض ر أغسضضطس   

 رايف القانون الص يح ومن ثم يض   النعي عل  احلكم املطعون فيه كا سلف علض   

 غري أساس.

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

يبط من احلكم املطعضون فيضه وسضائر احوراق ض  ت صضي يف أن       حيث إن الوقائع ض عل  ما 

( 120/2021يف الطعضضن رقضضم املطعضضون ضضضد  )  113/2021يف الطعضضن رقضضم  الطضضاعن

( الضضدعوى 120/2021)الطاعنضضة يف الطعضضن رقضضم   اأقضضام علضض  الشضضركة املطعضضون ضضضده 

 عمضالي كلضضي أبضوظ" بطلضض  احلكضضم ض وفضضم الطلبضا  اوتاميضضة ض        2016لسضضنة 85رقضم  

فضضضرق ئرهضضضم 36.000بإلزام ضضضا بضضضأن  ضضضإئا إليضضضه مسضضضت قا ه العماليضضضة واملتمثلضضضة يف مبلضضض   

 18/8/2016وأجور  املست قة من  اريم إيقافه عضن العمضي يف   8/2016أجرعن ة ر 
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مضضن أربضضا  الشضضركة املطعضضون    %5حتضض  ال صضضي يف النضضزاأ، واملكافضضأة السضضنوية بواقضضع      

ار، ومكافضأة ن ايضة اودمضة، والتعضوي      يومضًا، وبضدا إنضذ    36ضدها، وبدا إجازة عضن  

وقضضاا بيانضضًا ، وأن  سضضلمه ةضض ائة اوضضةة و ضضذكرة العضضوئة ملوطنضضه،  عضضن ال صضضي التعسضض ي

لدعوا  إنه ار بك مع املطعون ضدها  بع قة عمي كوج  عقد غضري حمضدئ املضدة بتضاريم     

ئرهضضضضضم احساسضضضضضي منضضضضضه    41.000 لقضضضضضاء أجضضضضضر ةضضضضض را ةضضضضضامي قضضضضضدر      1/6/1988

ظضضي علضض  رأس عملضضه حتضض  أوق تضضه املطعضضون ضضضدها عضضن العمضضي بتضضاريم     وئرهضضم 36.000

ومت  قضضديم بضض غ جزائضضي ضضضد ، وإذ انقضضضق الضضدعوى اجلزائيضضة املقامضضة       18/8/2016

ضد  بالةاءة و   عد  املطعون ضدها للعمي و   إئ إليه مست قا ه العمالية فقضد أقضام   

وفضضم الطلبضضا   –احلكضضم الضضدعوى. كمضضا أقامضضق املطعضضون ضضضدها ئعضضوى متقابلضضة بطلضض  

ئرهمضضضًا  عويضضضضًا عضضضن 66617891بضضضإلزام الطضضضاعن بضضأن يضضضإئا إلي ضضضا مبلضض     –اوتاميضضة  

احضرار املائية ال  أحلق ا ب ا بسب  قيامه بتأسيس ةركة جلوبسريو وال  قام مضن  

خ دا بإبرام العديضد مضن الصض قا  مضع املطعضون ضضدها ئون أن ي صضح دضا  عضن حقيقضة           

حكمضضق   31/5/2020.  لسضضة  شضضركة الضض  كانضضق  تعامضضي مع ضضا     ع قتضضه بتلضضك ال  

بأحقيضضضة الطضضضاعن يف مبلضضض    - احملكمضضضة يف الضضضدعوى اح ضضضلية ض بعضضضد أن نضضضدبق خضضضبرياً     

ئرهضم بضدا إنضذار،     41.000ومبلض   ، 8/2016ئرهم أجضور متضأخرة عضن ةض ر     24600

 فضأة ن ايضة اودمضة ومبلض     ئرهضم مكا 864.000ئرهم بدا إجازة، ومبل  72000مبل  و

ئرهضم ألزمضق   1.124.600ئرهم  عويضًا عن ال صي التعس ي كلموأ مبلض   123.000

املطعون ضدها بأئائه له و سليمه  ذكرة عوئة وة ائة اوضةة، ورفضضق طلض  احجضور     

مضضن  ضضاريم إيقافضضه عضضن العمضضي حتضض   ضضاريم ال صضضي يف الضضدعوى وطلضض  املكافضضأة السضضنوية     

جواز نظرهضا لسضابقة ال صضي في ضا. اسضتأنف      )البونيف( وقضق يف الدعوى املتقابلة بعدم 

عمضالي أبضوظ" واسضتأن ته     2020لسضنة   1192الطاعن هذا احلكم باالسضتئناو رقضم   

عمضضالي أبضضوظ".  2020لسضضنة1373فًا مقضضابً  باالسضضتئناو رقضضم املطعضضون ضضضدها اسضضتئنا

وبعد أن ضمق االستئناو ال حم للسابم ل ر بايف وبعد نضدب ا   27/1/2021و لسة 

ة خةة ث ثية قضضق احملكمضة بتعضديي احلكضم املسضتأنف يف ةضأن احجضور املتضأخرة         جلن

 ايضضضضضضة اودمضضضضضضة بزيائ  ضضضضضضا إىل  ئرهضضضضضضم ويف ةضضضضضضأن مكافضضضضضضأة ن 23233بإنقا ضضضضضض ا إىل 

ئرهضم و أييضد   1.185.025الي املقضضي بضه للطضاعن    ئرهم ليصبح املبل  انمجض 925792

بطريضم الضنق    ذا احلكضم  احلكم املستأنف فيما عدا ذلك . طعن احملكضوم  لضه يف هض   

نقضض  عمضضالي، وطعنضضق فيضضه احملكضضوم علي ضضا بضضالطعن رقضضم      113/2021بضضالطعن رقضضم  

نقضض  عمضضالي كمضضا قضضدم كضض  الطضضاعنط مضضذكرة جوابيضضة علضض  طعضضن        2021/ 120
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خصمه، وإذ ُعِرض الطعنان علض  هضذ  احملكمضة يف غرفضة مشضورة أمضر  بضضم ال حضم         

وحضضضدئ  جلسضضضة لنظرهمضضضا ئون مرافعضضضة   للطعضضضن السضضضابم ورأ  أن مضضضا جضضضديران بضضضالنظر  

 ة وية.

 نق  عمالي. 113/2021  أواًل: الطعن رقم  

وحيث إن الطعن أقيم عل  سببط ينع  الطاعن بأودا عل  احلكم املطعون فيه ال سضائ  

يف االسضضتدالا والقصضضور يف التسضضبي  ويف بيضضان ذلضضك يقضضوا بأنضضه هساضضك أمضضام حمكمضضة       

جر ضضة إفشضضاء احسضضرار وخيانضضة   –تضضه با  ضضام كيضضدا  املوضضضوأ بضضأن املطعضضون ضضضدها ا  م 

وإذ قضضضق احملكمضضة اجلزائيضضة بةاء ضضه مضضن هضضذا اال  ضضام كضضا كضضان الزمضضه         -احمانضضة 

حت   اريم  دور حكم  18/8/2016احلكم له بكامي أجور  عن ف ة الوقف من 

، وإذ رفضض   17/2/2020نقضض  جزائضضي بتضضاريم    17/2020حمكمضضة الضضنق  رقضضم   

ء له بطلبه عل  سضند مضن عضدم ثبضو  كيديضة اال  ضام فإنضه يكضون معيبضًا          احلكم القضا

 كا يستوج  نقضه.

مضن قضانون    112وحيث إن هذا النعي مرئوئ، ذلك أنه من املقرر وفم ما  قضي به املضائة  

 نظضضيم ع قضضا  العمضضي أن منضضايف اسضضت قاق العامضضي حجضضر  عضضن مضضدة وق ضضه عضضن العمضضي هضضو  

كمضة أو احلكضم بةاء ضه وأن يكضون وق ضه عضن العمضي         ضدور قضرار بعضدم  قد ضه للم ا    

كيديًا ويقع ع ء إثبضا  كيديضة اال  ضام علض  العامضي ، كمضا أن املقضرر أن اسضتخ           

كيديضضة اال  ضضام املوجضضه للعامضضي مضضن  ضضاح  العمضضي هضضو مضضن مسضضائي الواقضضع الضض   سضضتقي      

ه، ملضا  بتقديرها حمكمة املوضوأ مت  أقامق قضاءها عل  أسباب سائغة كافية حلملض 

كان ذلك وكان احلكضم االبتضدائي املإيضد بضاحلكم املطعضون فيضه قضد اسضتخليف عضدم          

كيديضضة اال  ضضام وإذ كضضان اسضضتخ   احلكضضم عضضدم كيديضضة اال  ضضام يف حضضدوئ سضضلطته   

املوضضضضوعية وبأسضضضباب سضضضائغة مإئيضضضة إىل هضضضذا االسضضضتخ   فضضضإن النعضضضي عليضضضه كضضضا ورئ   

املوضضوأ فيمضا  سضتقي بتقضدير  ممضا      بالسب  يض   جداًل موضوعيًا يف سلطة حمكمضة  

 ال جيوز إثار ه أمام حمكمة النق .

وحيث ينعي الطاعن بالسب  الثاني عل  احلكم املطعون فيه اوطأ يف  طبيم القضانون  

البضونيف( املكافضأة السضنوية     -وفال ة الثابق باحوراق إذ قض  برف  طل  )احربا  

إن مضضضنح  لكضضم املكافضضضأة  بقالضضة   2006الضض  كضضان حيصضضضي علي ضضا الطضضاعن منضضضذ عضضام      

يف )البونيف( اضع من حيث اح ي نرائة الشركة املطعضون ضضدها ومطلضم  قضديرها     

حضضضط أن الثابضضضق أن الطضضضاعن كضضضان حيصضضضي علي ضضضا علضضض  وجضضضه الثبضضضا  واالسضضضتقرار منضضضذ  
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حتضضض  أ ضضضب ق جضضضزءًا أساسضضضيًا مضضضن أجضضضر  و  يكضضضن     2015وحتضضض  عضضضام   2006عضضضام

و قضدير الشضركة املطعضون ضضدها ، كمضا أخطضأ احلكضم        است قاقه دا خاضعًا نرائة 

إذ قضضض  باحتسضضاب مسضضت قا  الطضضاعن العماليضضة اسضضتنائًا إىل احجضضر املنصضضو  عليضضه يف 

عقضضد العمضضي املضضةم بضضط الطضضرفط ئون إضضضافة البضضونيف السضضنوا سضضالف الضضذكر والضضذا        

 نقضه.ذلك مما يعي  احلكم ويستوج  يشكي جزءًا ال يتلزأ من احجر املقرر له ، 

أن مضضا  –يف قضضضاء هضضذ  احملكمضضة   –وحيضضث إن هضضذا النعضضي غضضري سضضديد ذلضضك أن املقضضرر    

ا طلح عل   سميته باحربا  "بونيف" أو املكافضأة الض  يصضرف ا  ضاح  العمضي للعمضاا       

بنس  حمدئة لقاء ما حققتضه املنشضأة مضن أربضا    عتضة جضزءًا مضن احجضر يف حضاال  ث ثضة           

 ا يف العقضد أو مل قا ضه وثاني ضا أن  كضون مقضررة بالنظضام       أودا أن يكون منصو ًا علي

الداخلي للمنشأة وحمدئة ب ئا  ا واملست قط في ا وثالث ا أن يكضون العضرو أو التعامضي    

قد جرى عل  الوفاء ب ا جلميع العاملط املتماثلط يف املركز القانوني عل  وجضه الثبضا    

يعتةون ضضا جضضزءًا مضضن احجضضر، ويف    واالسضضتقرار مضضدة كافيضضة مضضن الضضزمن حبيضضث أ ضضب وا    

 لكم احلضاال  ال يكضون لصضاح  العمضي أا سضلطان يف  قضدير مضدى اسضت قاق العامضي          

لبربا  وال عةة يف من  ا بتميز أئاء عامي عل   خر حبسبان ا جزءًا مضن احجضر فضإن      

ربضا   يوف ا  اح  العمي للعامي ألزم بأئائ ا لضه، أمضا يف غضري  لضك احلضاال  فضإن مضنح اح       

اضع لتقدير  اح  العمي ويرجضع إليضه حتديضد نسض   ضرف ا، ولضه هييضز عامضي علض           

 خضضر  بعضضًا لتقيضضيم أئائضضه ومضضدى اجنضضاز  وئور  يف حتقيضضم احربضضا  الضض  حققت ضضا املنشضضأة وال  

لضضه أو باملقارنضضة بغضضري  مضضن   سضضبيي نلزامضضه بأئائ ضضا للعامضضي علضض  هضضدى مضضن سضضابقة من  ضضا      

ي ع ء اثبا  است قاقه لبربا  عل  هذا الن و، ملا كان ذلضك  ، ويقع عل  العامالعماا

وكان عقد العمي الرئي ةريعة الطرفط   يورئ نصًا عل  است قاق الطضاعن حربضا    

أو مكافأة )بونيف(، وفضً  عن هذا فقد خلضق احوراق ممضا يثبضق أن النظضام الضداخلي      

اضة بضونيف أو مكافضأة     للشركة املطعون ضدها قد نيف علض  اسضت قاق العضاملط علض     

بص ة ئورية سضنوية مضع بيضان فئا  ضا ومسضت قي ا أو أن العضرو قضد جضرى علض  الوفضاء ب ضا            

جلميع العاملط املتماثلط وإ ا الثابق علض  حنضو مضا سضلف بيانضه أن ضا صضضع يف  ضرف ا         

لتقدير جملس إئارة الشركة املطعون ضدها وفقًا ملضا انت ض  إليضه  قريضر اوضةة يف هضذا       

صو  ومن ثضم ال  عضد علض  هضذا الن ضو جضزءًا مضن احجضر وال سضبيي نكضرا   ضاح             او

العمضضي علضض  أئائ ضضا علضض  حنضضو معضضط أو بضضالنظر إىل سضضابقة  ضضرف ا للعامضضي، وبالتضضالي فضضإن 

طلضض  هضضذ  احربضضا  )املكافضضأة( يكضضون علضض  غضضري أسضضاس وال يشضض ع للطضضاعن اعتصضضامه        
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وإذ التضضضزم لضضك املضضضنح  لضضك املنضضع،    بسضضابقة  ضضرف ا لضضضه عضضن سضضنوا  سضضضابقة إذ أن مضضن       

احلكم املطعون فيه هضذا النظضر ومضض  يف نظضر الضدعوى وحسضاب مسضت قا  الطضاعن         

عل  أساس احجر جمرئًا من البضونيف الضذا يتمساضك بضه الطضاعن ئون سضند فإنضه يكضون         

قد التزم  رايف   يح القانون ومضن ثضم يضض   النعضي علض  احلكضم املطعضون فيضه كضا          

   ساس متعط الرف .سلف عل  غري أ

 وحيث إنه وملا  قدم يتعط رف  الطعن.

 ) نق  عمالي ( 120/2021ثانيًا: الطعن رقم 

وحيث أقيم الطعن عل  سببط  نعي الطاعنة بأودما عل  احلكم املطعون فيضه فال ضة   

القانون واوطأ يف  طبيقه والقصور يف التسضبي  وال سضائ يف االسضتدالا ويف بيضان ذلضك      

احلكم املطعضون فيضه قضض  بعضدم جضواز نظضر الضدعوى املتقابلضة بقالضة إن النضزاأ             قوا إن

بط الطرفط موضوعه منازعضة  اريضة وقضد سضبم عرضضه أمضام احملكمضة التلاريضة الض           

 2734/2018أ ضضدر  بشضضأنه حكمضضضًا حضضاز حليضضة احمضضضر املقضضضي يف الضضدعوى رقضضضم       

 قررهضضا املشضضرأ يف هضضذا     ضضارا أبضضوظ" يف حضضط أن الثابضضق عضضدم  ضضوفر الشضضرويف الضض        

اوصضضو  مضضن حيضضث وحضضدة اوصضضوم والسضضب  واملوضضضوأ فيمضضا مت ال صضضي فيضضه مضضن نضضزاأ 

  ارا سابم والنزاأ املاثي، احمر الذا يعي  احلكم املطعون فيه ويستوج  نقضه.

مضن القضانون    49وحيث إن هذا النعي غري سديد ذلك أن املقرر قانونًا أن النيف يف املضائة  

يف ةضأن انثبضا  يف املعضام   املدنيضة والتلاريضة علض         1992( لسنة 10قم )االحتائا ر

اححكضضام والقضضرارا  القضضضائية املن يضضة للخصضضومة وأوامضضر احئاء الضض  حضضاز        -1أن " 

حلية احمر املقضي  كون حلة فيمضا فصضلق فيضه مضن اوصضومة وال جيضوز قبضوا ئليضي         

أو القضضرارا  القضضضائية املن يضضة   يضضنق  هضضذ  القرينضضة ولكضضن ال  كضضون لتلضضك اححكضضام      

للخصضضومة أو أوامضضر احئاء هضضذ  احلليضضة إال يف نضضزاأ قضضام بضضط اوصضضوم أن سضض م ئون أن      

و قضي احملكمضة ب ضذ  احلليضة مضن     -2 تغري   ا  م و علم بذا  احلم حمً  وسبباا. 

 لقضضاء ن سضض ا. " يضضدا علضض  أن اححكضضام والقضضرارا  القضضضائية املن يضضة للخصضضومة وأوامضضر      

حئاء ال  حاز  حلية احمر املقضي  كون حلة فيما فصلق فيضه مضن اوصضومة فض      ا

جيوز للخصوم أن يعيضدوا طضر  النزاعضا  الض  حسضمت ا ولضو بأئلضة قانونيضة أو واقعيضة            

يسضضبم إثار  ضضا أمضضام احملكمضضة الضض  أ ضضدر  ا ، وذلضضك طاملضضا    ضضتغري  ضض ا  م و علقضضق    

بم ال صي في ا حمً  وسضببًا، كمضا أنضه مضن املقضرر      ئعواهم اجلديدة بذا  احلقوق السا

أن احللية  ثبق لبحكام فيما  كون قد فصلق فيضه بضط اوصضوم بصض ة  ضرحية أو      
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ضضضمنية سضضواء يف املنطضضوق أو يف احسضضباب الضض  ال يقضضوم احلكضضم بضضدون ا، أا أن قضضضاء       

ه املر بطضة  احلكم يف مسألة أساسية حيوز قوة احمر املقضضي بضه يف منطوقضه ويف أسضباب    

به ويكون مانعًا للخصوم أن س م من التنضازأ يف ئعضوى  اليضة  كضون في ضا هضذ  املسضألة        

بذا  ا احساس فيما يدعيه أحد الطرفط ق بي ا خضر مضن حقضوق م  بضة علي ضا. ملضا كضان        

 ضضارا كلضضي  2734/2018ذلضك وكانضضق الطاعنضضة قضد سضضبم أن أقامضضق الضدعوى رقضضم    

خرى بذا  طلبا  الدعوى املتقابلة واستنائًا لضذا  السضب    أبوظ" عل  املطعون ضد  وأ

وذا  موضوأ النضزاأ وحضاز احلكضم الصضائر يف الضدعوى التلاريضة حليضة احمضر املقضضي          

فإن احلكم املطعون فيه حط قض  بعدم جواز نظر الدعوى املتقابلة يكون قد أ ضاب  

سضضاس مسضضتوج   ضض يح القضضانون ومضضن ثضضم يضضض   النعضضي عليضضه ب ضضذا السضضب  علضض  غضضري أ   

 الرف .

وحيضضث  نعضضي الشضضركة الطاعنضضة بضضالوج ط الثضضاني والرابضضع مضضن السضضب  الثضضاني مضضن سضضب"  

الطعضضن علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه اوطضضأ يف  طبيضضم القضضانون والقصضضور يف التسضضبي           

وال سائ يف االستدالا ويف بيان ذلك  قوا إن ا هساكق أمام حمكمضة املوضضوأ بضدفاأ    

ضضضد  مضضن مكافضضأة ن ايضضة اودمضضة وبضضدا انجضضازة وبضضدا اننضضذار  حا ضضله حرمضضان املطعضضون

و عضضضوي  ال صضضضي التعسضضض ي لثبضضضو   غيبضضضه ومغائر ضضضه الدولضضضة ئون إب غ ضضضا بعضضضد انقضضضضاء  

الدعوى اجلزائية ال   در في ا احلكضم حضضوريًا إال أن احملكمضة الت تضق عضن طلب ضا       

ة الضضذا جضضاء قا ضضرًا يف هضضذا اوصضضو  واكت ضضق يف قضضضائ ا بانحالضضة إىل  قريضضر اوضضة

 احمر الذا يعي  احلكم املطعون فيه ويستوج  نقضه.

مضن قضانون  نظضيم     112وحيث إن هضذا النعضي مضرئوئ، ذلضك أن املقضر إعمضااًل لضنيف املضائة         

ع قا  العمضي مضن أنضه متض   ضدر قضرار بعضدم  قضديم العامضي املوقضوو عضن العمضي بسضب               

للم اكمضة أو   –ا الضنيف املشضار إليضه    ا  امه بار كضاب جر ضة مضن اجلضرائم الض  عضدئه      

علض  رب العمضي إعائ ضه إىل عملضه ، فضإذا   يقضم بإعائ ضه إىل         قض  ن ائيًا بةاء ه،  عيان

العمضضي بعضضد  ضضدور القضضرار أو احلكضضم الن ضضائي أعتضضة ذلضضك فصضضً   عسضض يًا محضضً  حلضضاا      

أخطضضر    ضاح  العمضي علضض  الظضاهر أو الغالضض ، مضا   يثبضضق رب العمضي أن العامضضي قضد       

 ضراحًة ب كضضه العمضي مضضن  لقضاء ن سضضه وإن ائضضه العقضد بإرائ ضضه املن ضرئة أو اصضضاذ العامضضي      

موق ًا إجيابيًا ين" بذا ه عن أنه أن   العقد ضمنًا بإرائ ه املن ضرئة أثنضاء فض ة وق ضه عضن      

العمي وقبي  ريورة قرار عدم  قد ه للم اكمة أو احلكضم بةاء ضه ن ائيضًا، ملضا كضان      

ان الثابضق أنضه قضد ُقضضي ن ائيضًا بضةاءة املطعضون ضضد  ممضا هضو منسضوب إليضه يف             ذلك وكض 
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الدعوى اجلزائية ال  أقامت ا ضد  الشضركة الطاعنضة وخلضق احوراق ممضا يشضري إىل أن      

املطعضضون ضضضد  قضضد أخطضضر الطاعنضضة  ضضراحًة ب كضضه العمضضي لضضدي ا أو أنضضه اصضضذ موق ضضًا          

ضمنًا بإرائ ه املن ضرئة أثنضاء فض ة وق ضه عضن العمضي        إجيابيًا ين" بذا ه عن أنه أن   العقد

وقبضضي احلكضضم بةاء ضضه ن ائيضضًا ، و   ضضدأ الطاعنضضة أن ضضا أعائ ضضه لعملضضه ، ومضضن ثضضم يضضض   

 النعي عل  احلكم ب ذا السب  عل  غري أساس متعط الرف .  

وحيث  نعي الطاعنة بالوجه الثالضث مضن السضب  الثضاني مضن سضب" الطعضن علض  احلكضم          

عون فيه اوطضأ يف  طبيضم القضانون والقصضور يف التسضبي  وال سضائ يف االسضتدالا إذ        املط

إىل  1/8/2015ئرهضضضضضم أجضضضضضر  عضضضضضن ال ضضضضض ة مضضضضضن    23.233قضضضضضض  للطضضضضضاعن كبلضضضضض   

يومًا يف حضط أن اسضت قاقه    30استنائًا إىل أن عدئ أيام ة ر أغسطس  17/8/2015

 31أيضضام ةضض ر أغسضضطس ئرهضضم باعتبضضار أن عضضدئ  22.483يف هضضذا اوصضضو  هضضو مبلضض  

 يومًا ذلك مما يعي  احلكم املطعون فيه ويستوج  نقضه

( مضن قضانون   8وحيث إن هذا النعي غري سديد ذلك أن من املقرر قانونًا وفضم نضيف املضائة )   

 نظيم ع قا  العمي أن حساب املدئ واملواعيد املنصو  علي ضا يف القضانون املشضار إليضه     

 365السضضنة املي ئيضضة يف  طبيضم أحكضضام هضضذا القضضانون    كضون بضضالتقويم املضضي ئا و عتضة  

يومًا إال إذا نيف عقد العمي عل  خض و ذلضك ، ملضا كضان ذلضك وكضان        30يومًا والش ر 

احلكم املطعون فيه قد واك  هذا النظر حط احتس  أجر املطعضون ضضد  عضن ال ض ة     

 2015اسضضتنائًا إىل أن عضضدئ أيضضام ةضض ر أغسضضطس  17/8/2015إىل  1/8/2015مضضن 

ث ثط  يومًا فإنه يكون قد التزم  رايف القانون الصض يح ومضن ثضم يضض   النعضي علض        

 احلكم املطعون فيه كا سلف عل  غري أساس.
 

********** 
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 )مدني عمالي( 1/9/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ زهري اسكندر 

 وعضوية املستشارين: عثمان مكرم، أزهرا مبار .
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 ق . أ( 15س  2021لسنة  228)الطعن رقم 

( إجراءا  " إجراءا  انع ن ". إع ن . بط ن. استئناو  " ميعائ  ". حكم " الطعن 1

 يف احلكم ". طعن " ميعائ  ". 

عضضضدم احتسضضضاب يضضضوم انعضضض ن أو حضضضدول االمضضضر املعتضضضة يف نظضضضر القضضضانون متضضض  عضضضط    -

رًا بااليام أو بالش ور أو بالسنط. انقضاء امليعضائ  لل ضور أو حلصوا انجراء ميعائًا مقد

بانقضضاء اليضوم احخضري فيضه. امتضدائ  إىل اوا يضوم إذا  ضائو اليضوم احخضري عطلضة رئيضة.            

 أساس ذلك.  

  

( إجراءا  " إجراءا  انع ن ". إع ن. بط ن. استئناو  " ميعائ  ". حكم " الطعن 2

 يف احلكم ". طعن " ميعائ  ".

احلكضضم بسضضقويف احلضضم يف االسضضتئناو للتقريضضر بضضه بعضضد امليعضضائ ئون أن ي طضضن    قضضضاء -

إىل أن اليضضوم احخضضري قضضد  ضضائو عطلضضة رئيضضة فيمتضضد امليعضضائ إىل يضضوم العمضضي الضضذا يليضضه     

 .والذا مت فيه التقرير بالطعن.  خطأ يف  طبيم القانون يوج  نقضه وانحالة

  

مضضن ال ئ ضضة  9املسضضتقر ض يف قضضضاء هضضذ  احملكمضضة ض وعلضض  هضضدى مضضن نضضيف املضضائة          -1

التنظيميضضة لقضضانون انجضضراءا  املدنيضضة أنضضه إذا عضضط القضضانون أو هضضذ  ال ئ ضضة لل ضضضور أو    

حلصضضوا انجضضراء ميعضضائاا مقضضدراا باحيضضام أو بالشضض ور أو بالسضضنط فضض  حيسضض  منضضه يضضوم          

نظر القانون أو هذ  ال ئ ة جمرياضا للميعضائ وينقضضي    انع ن أو حدول احمر املعتة يف 

ويف مجيضضع اححضضواا إذا  ضضائو  خضضر امليعضضائ عطلضضة    نضضه،امليعضضائ بانقضضضاء اليضضوم احخضضري م 

 د امليعائ إىل أوا يوم عمي بعدها.رئية امت

 21/1/2021كضضان الثابضضق يف احوراق أن احلكضضم املسضضتأنف  ضضدر بتضضاريم      ملضضا  -2

وهضو عطلضضة رئيضة فيمتضضد    20/2/2021ئنافه بتضضاريم السضبق  فيكضون  تمضة ميعضضائ اسضت   

الضذا أوئعضق فيضه  ض ي ته      21/2/2021امليعائ إىل أوا يوم عمضي بعضدها وهضو اححضد     
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مشضضضتملة علضضض  أسضضضبابه وبالتضضضالي يكضضضون االسضضضتئناو قضضضد حصضضضي يف امليعضضضائ، وإذ خضضضالف   

لضذا يوجض    احلكم املطعون فيه هذا النظر وقض  بسقويف احلم يف االستئناو احمضر ا 

نقضه، وإذ كانق احملكمة مصدرة احلكم املطعون فيه قد حلبضق ن سض ا عضن نظضر     

املوضوأ وهو ما    ستن د معه واليت ا يف نظضر  كضا يضتعط معضه إعضائة االسضتئناو إلي ضا        

 .لنظر  موضوعاع لكي ال ي و  عل  اوصوم إحدى ئرجا  التقاضي

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

عل  ما يبط من احلكم املطعضون فيضه وسضائر احوراق ض  ت صضي يف أن       حيث إن الوقائع ض 

عمضالي   2020لسضنة   2118الطاعن أقام علض  الشضركة املطعضون ضضدها الضدعوى رقضم       

بإلزام مضا بضأن  ضإئا إليضه      -وفم الطلبضا  اوتاميضة    -جزئي أبوظ" بطل  احلكم 

وية مضضضضمومة ومبلضضض  ئرهضضضم أربضضضا  سضضضن 330000مسضضت قا ه العماليضضضة املتمثلضضضة يف مبلضضض   

وقاا بيانًا لضدعوا    %9ئرهم مكافأة ن اية اودمة وال وائد التأخريية بواقع  216863

وإذ  14/2/2017إنه ار بك مع املطعون ضضدها بعقضد عمضي غضري حمضدئ املضدة بضدءًا مضن         

و   ضضإئ إليضضه حقوقضضه العماليضضة املطالضض  ب ضضا أقضضام      18/5/2020أن ضضق خدمتضضه بتضضاريم   

 330000حكمضق احملكمضة بأحقيضة الطضاعن يف مبلض        21/1/2021ئعوا .  لسضة  

ئرهضم مكافضأة ن ايضة اودمضة ورفضضق       177187ئرهم أربضا  سضنوية مضضمومة  ومبلض      

 490/2021طل  ال ائدة التاخرييضة. اسضتأنف الطضاعن هضذا احلكضم باالسضتئناو رقضم        

 21/2/2021عمضضالي أبضضوظ" بصضض ي ة مشضضتملة علضض  أسضضبابه أوئعضضق بتضضاريم اححضضد       

 598/2021واسضضتأن ته الشضضركة املطعضضون ضضضدها اسضضتئنافًا فرعيضضًا باالسضضتئناو رقضضم      

قضضضق احملكمضضة بسضضقويف احلضضم يف االسضضتئناو    5/5/2021عمضضالي أبضضوظ" و لسضضة  

اح لي لتقد ه بعد امليعائ وبسقويف االستئناو ال رعي  بعًا لب لي، طعضن احملكضوم   

وإذ ُعضِرض الطعضن علض  هضذ  احملكمضة       له يف هذا احلكم بطريم النق  بالطعن املاثضي 

 يف غرفة مشورة رأ  أنه جدير بالنظر، وحدئ  جلسة لنظر  ئون مرافعة ة وية.

وحيث إن ما ينعا  الطاعن عل  احلكم املطعون فيه اوطأ يف  طبيم القانون إذ قضض   

بسضضقويف احلضضم يف انسضضتئناو لتقد ضضه بعضضد امليعضضائ يف حضضط أن احلكضضم املسضضتأنف  ضضدر 

 20/2/2021فيكضضضون  تمضضضة ميعضضضائ اسضضضتئنافه بتضضضاريم السضضضبق  21/1/2021يم بتضضضار

الضذا أوئعضق فيضه  ض ي ته      21/2/2021فيمتد امليعائ إىل أوا يضوم عمضي وهضو اححضد     

مشتملة عل  أسبابه وإذ خالف احلكم املطعضون فيضه هضذا النظضر وقضض  بسضقويف احلضم        

 يف االستئناو فإنه يكون معيبًا كا يستوج  نقضه.  



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
869 

ث إن هذا النعي سديد ذلضك بضأن  املسضتقر ض يف قضضاء هضذ  احملكمضة ض وعلض  هضدى             وحي

من ال ئ ة التنظيمية لقانون انجراءا  املدنية أنضه إذا عضط القضانون أو     9من نيف املائة 

هذ  ال ئ ة لل ضور أو حلصضوا انجضراء ميعضائاا مقضدراا باحيضام أو بالشض ور أو بالسضنط        

 ن أو حضضدول احمضضر املعتضضة يف نظضضر القضضانون أو هضضذ  ال ئ ضضة  فضض  حيسضض  منضضه يضضوم انعضض 

جمرياضضا للميعضضائ وينقضضضي امليعضضائ بانقضضضاء اليضضوم احخضضري منضضه، ويف مجيضضع اححضضواا إذا          

 ائو  خر امليعضائ عطلضة رئيضة امتضد امليعضائ إىل أوا يضوم عمضي بعضدها، ملضا كضان ذلضك            

فيكضضون  21/1/2021اريم وكضضان الثابضضق يف احوراق أن احلكضضم املسضضتأنف  ضضدر بتضض  

وهضو عطلضة رئيضة فيمتضد امليعضائ إىل       20/2/2021 تمة ميعائ استئنافه بتاريم السبق 

الذا أوئعق فيه   ي ته مشتملة علض    21/2/2021أوا يوم عمي بعدها وهو اححد 

أسضضبابه وبالتضضالي يكضضون االسضضتئناو قضضد حصضضي يف امليعضضائ، وإذ خضضالف احلكضضم املطعضضون 

قضضض  بسضضقويف احلضضم يف االسضضتئناو احمضضر الضضذا يوجضض  نقضضضه، وإذ     فيضضه هضضذا النظضضر و 

كانضضق احملكمضضة مصضضدرة احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضد حلبضضق ن سضض ا عضضن نظضضر املوضضضوأ  

وهضو مضا    سضضتن د معضه واليت ضضا يف نظضر  كضضا يضتعط معضضه إعضائة االسضضتئناو إلي ضا لنظضضر         

 موضوعاع لكي ال ي و  عل  اوصوم إحدى ئرجا  التقاضي.

 

********** 
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 ) ارا( 6/9/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد مخيس زكي 

 وعضوية املستشارين: عدالن احلاج، أمام عبد الظاهر حسانط.
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  أمط.  عوي . ئعوى " ئعوى رجوأ ةركة التامط عل  املإمن له ". 

ع ةضضركة التضضامط علضض  املضضإمن لضضه أو قائضضد املركبضضة أو املسضضإوا عضضن      جضضواز أن  رجضض  -

احلائل حبس  اححواا بقيمة ما  كون قد أئ ه من  عوي  يف حاال . من بين ضا ثبضو    

استعماا املركبة يف سباق أو اختبار السرعه يف غري اححواا املصر  ب ضا مض  ثبضق أنضه     

 2016لسضنة   25رة هيئضة التضامط رقضم    السب  املباةر يف وقوأ احلائل. قرار جملضس إئا 

 بشأن نظام  وحيد التامط. مثاا. 

  

مضن   269من قانون انثبضا  يف املعضام   املدنيضة والتلاريضة  ،      50املائ ط  املقرر وفقا 

قضضانون انجضضراءا  اجلزائيضضة أن احلكضضم اجلزائضضي  كضضون لضضه ُحليضضة يف الضضدعوى املدنيضضة     

وقضضوأ ال عضضي امُلكضضون لبسضضاس امُلشضض   بضضط     كلمضضا كضضان قضضد فصضضي فصضضً  الزمضضًا يف     

الضضدعويط اجلنائيضضة واملدنيضضة ويف الو ضضف القضضانوني أو الشضضرعي دضضذا ال عضضي ونسضضبته إىل     

 2016لسضنة   25فاعله، كما أنه من املقرر وفقا لقرار جملس إئارة هيئة التأمط رقضم  

ن لضضه أو قائضضد بشضضأن نظضضام  وحيضضد وثضضائم التضضأمط، " جيضضوز للشضضركة أن  رجضضع علضض  املضضإم 

املركبة أو املسإوا عن احلائل حبس  اححواا بقيمة مضا  كضون قضد أئ ضه مضن  عضوي        

إذا ثبضضق اسضضتعماا املركبضضة يف سضضباق أو اختبضضضار       /3.......  /2....../1يف احلضضالي اح يضضة   

ةريطة أن يثبق أنضه السضب  املباةضر يف وقضوأ      -يف غري اححواا املصر  ب ا -السرعة

نضضه مضضن املقضضرر ان حملكمضضة املوضضضوأ السضضلطة التامضضة يف حتصضضيي ف ضضم      ، كمضضا أاحلضضائل

الواقضضع يف الضضدعوى و قضضدير مضضا يقضضدم إلي ضضا مضضن أئلضضة وقضضرائن واملوازنضضة بين ضضا واسضضتخ     

احلقيقة من ا ويف   سري املستندا  و ي  العقوئ واال  اقضا  وسضائر احملضررا  املختلضف     

   مضا  كضن استخ  ضه من ضا ئون     علي ا كضا  ضرا  أوفض  كقصضوئ العاقضدين واسضتخ      

رقابة علي ا يف ذلك من حمكمة الضنق  متض  كضان استخ  ض ا سضائغًا وحيمضي املعنض         

الضضضذا حصضضضلته، وال علي ضضضا بعضضضد ذلضضضك ان أهملضضضق ئفاعضضضًا غضضضري جضضضوهرا ال  ضضضرى ضضضضرورة   
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لت قيقضضه يف الضضدعوى وال يضضتغري بضضه وجضضه الضضرأا في ضضا طاملضضا أقامضضق قضضضاءها علضض  أسضضباب   

حلمله. ملضا كضان ذلضك وكضان الضبط مضن احوراق أن الطضاعن الثضاني كضان           سائغة  ك ي

يقوئ املركبضة رقضم ............. ال ئضة ........... وبإهمضاا وطضيا وبسضرعة زائضدة  ممضا أئى اىل         

ا طدامه باملركبة رقم..............ال ئة ...........  ونتج عن ذلك وفاة أربعضة أةضخا ، وقضد    

مرور العط، وحكضم   2019لسنة  1081يف القضية ااجلزائية رقم أئين بالقتي اوطأ 

، ئرهضم 600000عليه بضاحلبس والغرامضة وبسضدائ الديضة الشضرعية لورثضة املتضوفيط مبلض          

ائضضضي وبضضضالطعن بضضضالنق    جز 2019لسضضضنة1369 أييضضضد احلكضضضم باالسضضضتئناو رقضضضم   ومت 

وى جزائضضضي أبضضضوظ"، وقضضضد أقامضضضق املطعضضضون ضضضضدها هضضضذ  الضضضدع   2019لسضضضنة858رقضضضم

ئرهضضم الضض  سضضدئ  ا كضضديا  لورثضضة املتضضوفيط، وإذ اقضضام    600.000للمطالبضضة كبلضض  اا 

بإلزام الطضاعنط  بالتضضامم فيمضا    احلكم املطعون فيه قضاء  بتأييد احلكم املستأنف 

ئرهضم، كضا  ضبط لضه      600.000بين ما بأن يإئيا لشركة التأمط املطعضون ضضدها مبلض     

ال  الديا  لورثة املتوفيط، وثبق دا حم الرجضوأ  علض    أن ةركة التأمط قد سدئ  مب

الطاعن احوا املومن له والطاعن الثاني قائد املركبة الض   سضببق يف احلضائل لسضقويف     

احلم يف التأمط لقيائة الطاعن الثاني بت ور يف الطريم العام بأن قام  بالتعمد بالتسابم 

دام ووفضاة ا نض  علضي م ومضا  ر ض       بدون  صضريح وبسضرعة زائضدة ونضتج عضن ذلضك اال ضط       

عل  ذلك من ئيا  قضي ب ضا علض  املتسضب  يف احلضائل سضدئ  ا ةضركة التضامط، فانضه         

يكون قد التزم   يح القانون، وال يناا من ذلضك الضدفع بضأن سضقويف احلضم يف التضأمط       

ن قضضضرار جملضضضس هيئضضضة التضضضأمط رقضضضم يكضضضون يف حالضضضة  عمضضضد ار كضضضاب احلضضضائل، ذلضضضك أ

قد أوضضح  ض ء احلضاال  الض   كضن لشضركة التضأمط الرجضوأ علض            2016لسنة25

املضإمنط كضا سضضدئ ه  مضن  عضوي  للمتضضضررين ومن ضا القيضائة بسضضرعة زائضدة يف سضضباق يف        

غري اححواا املصر  ب ا، كمضا أن عضدم وجضوئ فرامضي يف املركبضة املتسضببة باحلضائل ال        

 .ند خليقا بالرف يغري يف احمر ةيئًا، مما يض   الطعن عل  غري س

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي   -عل  ما يبط من احلكم املطعضون فيضه وسضائر احوراق    –وحيث إن الواقعا  

 ضارا جزئضي    2020لسضنة   171يف أن الشركة املطعضون ضضدها أقامضق الضدعوى رقضم      

بطلضضض  احلكضضضم بضضضإلزام الطضضضاعنط بالتضضضضامن والتضضضضامم بضضضأن يإئيضضضا دضضضا  مبلضضض     العضضضط  

مضن  ضاريم رفضع الضدعوى وحتض  السضدائ        %12ئرهم وال وائد التأخريية بواقضع   600.000

التضضام، علضض  سضضند مضضن القضضوا أن الطضضاعن الثضضاني  سضضب  أثنضضاء قيائ ضضه للسضضيارة رقضضم ........     

ضضضضضض   3/4/2020......... املإمنة لدى الطاعنضة بوثيقضة التضأمط رقضم ..................،  نت ضي يف      
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تج عنضضه وفضضاة أربعضضة أةضضخا  وا ضض و أمضض   الدولضضة، وأئيضضن بت مضضة القتضضي حبضائل سضضري نضض 

رور العضضط، مضض 2019لسضضنة  1081اوطضضأ بضضاحلكم اجلزائضضي الصضضائر يف القضضضية رقضضم  

جزائضي مضرور العضط واملطعضون في ضا بضالنق  بضرقم         2019لسضنة  1369واملستأن ة بضرقم  

ال  الضضديا  لورثضضة  جزائضضي أبضضوظ" وقضضد سضضدئ  املطعضضون ضضضدها مبضض    2019لسضضنة  858

املتضضوفيط، وحيضضث ان سضضب  احلضضائل هضضو التسضضابم بضضدون  صضضريح والسضضرعة الزائضضدة ممضضا    

ها الرجضضضضضوأ علضضضضض  الطضضضضضاعنط،   يسضضضضضقك احلضضضضضم يف التضضضضضأمط وحيضضضضضم للمطعضضضضضون ضضضضضضد    

حكمق احملكمة بإلزام الطاعنط بالتضضامم فيمضا بين مضا بضأن       6/10/2020وبتاريم

وال ائضدة التأخرييضة علض  هضذا املبلض  بواقضع        ئرهضم 600.000يإئيا للمطعون ضضدها مبلض    

سنويا من  اريم  ريورة احلكم ن ائيًا حتض  هضام السضدائ، وعلض  أال  تلضاوز أ ضي        1%

 ضضارا  2020لسضضنة  407رقضضم الضضدين، اسضضتأنف الطاعنضضان هضضذا احلكضضم باالسضضتئناو   

قضضضق احملكمضضة بتأييضضد احلكضضم املسضضتأنف، طعضضن       15/12/2020العضضط، وبتضضاريم  

ان يف هذا القضاء بطريم النق  وأوئعضق املطعضون ضضدها مضذكرة طلبضق في ضا       الطاعن

رف  الطعن، وإذ عرض الطعضن علض  هضذ  احملكمضة يف غرفضة مشضورة رأ  بأنضه جضدير         

 بالنظر ف دئ  جلسة لنظر .

وحيث إن حا ي ما ينعا  الطاعنان عل  احلكم املطعون فيه فال ة القانون والقصضور  

االسضتدالا، إذ أقضام قضضاء  بتأييضد احلكضم املسضتأنف اسضتنائا         يف التسبي  وال سضائ يف 

لل كضضم اجلزائضضي، رغضضم أن احملكمضضة اجلزائيضضة    ضضدين الطضضاعن الثضضاني بت مضضة القتضضي     

مضضن قضضانون العقوبضضا ، بت مضضة القتضضي اوطضضأ أا    342العمضضد وا ضضا ائانتضضه كوجضض  املضضائة  

احلكم قد اخطضأ عنضدما    ال عي مت من املدان الثاني عن خطأ وليس عن عمد، ويكون

بنضض  حكمضضه علضض  وجضضوئ خطضضأ واهمضضاا مضضن جانضض  الطضضاعنط يف حضضط أن منضضايف سضضقويف    

احلضم يف التضضأمط  عمضضد ار كضضاب ال عضضي الضضار ) جنايضضة أوجن ضضة(، كمضضا أن املسضضتندا    

أثبتضضق عضضدم وجضضوئ فرامضضي للمركبضضة املتسضضببة يف احلضضائل وفقضضا لتقريضضر النظضضام انئارا      

ثضضم خطضضأ احلكضضم و ناقضضضه فيمضضا  ضضضمن مضضن وجضضوئ خطضضأ         املتكامضضي للشضضرطة، ومضضن  

واهمضضضاا مضضضن جانضضض  الطضضضاعنط ومضضضن ثضضضم قضضضضائه حبضضضم املطعضضضون ضضضضدها بضضضالرجوأ علضضض    

مضضضن قضضضانون  1028الطضضضاعنط باملبضضضال  املقضضضضي ب ضضضا، باملخال ضضضة الصضضضرحية لضضضنيف املضضضائة     

املعضضام   املدنيضضضة والضضض  اةضض طق  عمضضضد يف ار كضضضاب جن ضضة أو جنايضضضة، حضضض  يقضضضض     

يف احلضضضم يف التضضضأمط. كمضضضا أن عبضضضارا  احلكضضضم املطعضضضون فيضضضه جضضضاء  مقتضضضضبة  بسضضضقو
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وجمملضضة ال  كشضضف عمضضا اسضضتقر  علي ضضا عقيضضد  ا ممضضا يعيضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه         

 ويستوج  نقضه.      
مضن قضانون انثبضا      50املضائ ط   وحيث إن هذا النعي غري سضديد، ذلضك  أن املقضرر وفقضا     

مضضضن قضضضانون انجضضضراءا  اجلزائيضضضة أن احلكضضضم    269،  يف املعضضضام   املدنيضضضة والتلاريضضضة 

اجلزائي  كون له ُحلية يف الدعوى املدنية كلما كان قد فصي فصً  الزمًا يف وقوأ 

ال عي امُلكون لبساس امُلشض   بضط الضدعويط اجلنائيضة واملدنيضة ويف الو ضف القضانوني        

ر وفقضا لقضرار جملضس إئارة    أو الشرعي دذا ال عي ونسبته إىل فاعله، كما أنه من املقضر 

بشأن نظام  وحيد وثائم التضأمط، " جيضوز للشضركة     2016لسنة  25هيئة التأمط رقم 

أن  رجع عل  املإمن له أو قائد املركبة أو املسإوا عن احلائل حبسض  اححضواا بقيمضة    

ا إذا ثبضق اسضتعما    /3.......  /2....../1ما  كون قد أئ ضه مضن  عضوي  يف احلضالي اح يضة      

ةضريطة أن يثبضق    -يف غري اححواا املصر  ب ا -املركبة يف سباق أو اختبار السرعة

، كما أنه من املقرر ان حملكمة املوضضوأ السضلطة   أنه السب  املباةر يف وقوأ احلائل 

التامة يف حتصيي ف م الواقع يف الدعوى و قدير ما يقدم إلي ا من أئلة وقضرائن واملوازنضة   

قيقة من ا ويف   سري املسضتندا  و ضي  العقضوئ واال  اقضا  وسضائر      بين ا واستخ   احل

احملضضررا  املختلضضف علي ضضا كضضا  ضضرا  أوفضض  كقصضضوئ العاقضضدين واسضضتخ   مضضا  كضضن         

استخ  ه من ا ئون رقابة علي ا يف ذلك من حمكمة النق  متض  كضان استخ  ض ا    

ق ئفاعضًا غضري جضوهرا ال    سائغًا وحيمي املعن  الذا حصلته، وال علي ا بعد ذلك ان أهمل

 رى ضرورة لت قيقه يف الدعوى وال يتغري به وجه الرأا في ا طاملا أقامق قضاءها علض   

أسباب سائغة  ك ي حلمله. ملا كان ذلضك وكضان الضبط مضن احوراق أن الطضاعن الثضاني       

ى اىل كان يقوئ املركبة رقم ........... ال ئة ........ وبإهماا وطيا وبسرعة زائضدة ممضا أئ  

ا ضضطدامه باملركبضضة رقضضم ............... ...........  ونضضتج عضضن ذلضضك وفضضاة أربعضضة أةضضخا ، وقضضد  

مرور العط، وحكضم   2019لسنة  1081أئين بالقتي اوطأ يف القضية ااجلزائية رقم 

ئرهضم،  600000عية لورثضة املتضوفيط مبلض     عليه بضاحلبس والغرامضة وبسضدائ الديضة الشضر     

جزائضي وبضالطعن بضالنق  رقضم      2019لسضنة   1369االستئناو رقم ومت  أييد احلكم ب

جزائي أبوظ"، وقد أقامق املطعون ضضدها هضذ  الضدعوى للمطالبضة      2019لسنة  858

ئرهضضم الضض  سضضدئ  ا كضضديا  لورثضضة املتضضوفيط، وإذ اقضضام احلكضضم     600.000كبلضض  اا 

لتضضامم فيمضا بين مضا    بضإلزام الطضاعنط  با  املطعون فيه قضاء  بتأييضد احلكضم املسضتأنف    

ئرهضضم، كضضا  ضضبط لضضه أن    600.000بضضأن يإئيضضا لشضضركة التضضأمط املطعضضون ضضضدها مبلضض     
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ةركة التأمط قد سضدئ  مبضال  الضديا  لورثضة املتضوفيط، وثبضق دضا حضم الرجضوأ  علض            

الطاعن احوا املومن له والطاعن الثاني قائد املركبة الض   سضببق يف احلضائل لسضقويف     

ط لقيائة الطاعن الثاني بت ور يف الطريم العام بأن قام  بالتعمد بالتسابم احلم يف التأم

بدون  صريح  وبسرعة زائضدة ونضتج عضن ذلضك اال ضطدام ووفضاة ا نض  علضي م ومضا  ر ض            

عل  ذلك من ئيا  قضي ب ضا علض  املتسضب  يف احلضائل سضدئ  ا ةضركة التضامط، فانضه         

من ذلك الدفع بضأن سضقويف احلضم يف التضأمط     يكون قد التزم   يح القانون ، وال يناا 

يكضضضون يف حالضضضة  عمضضضد ار كضضضاب احلضضضائل، ذلضضضك أن قضضضرار جملضضضس هيئضضضة التضضضأمط رقضضضم  

قد أوضضح  ض ء احلضاال  الض   كضن لشضركة التضأمط الرجضوأ علض            2016لسنة25

املإمنط كا سدئ ه من  عوي  للمتضررين ومن ا القيائة بسرعة زائدة يف سباق يف غضري  

واا املصر  ب ا، كما أن عدم وجضوئ فرامضي يف املركبضة املتسضببة باحلضائل ال يغضري       احح

 يف احمر ةيئًا، مما يض   الطعن عل  غري سند خليقا بالرف .  

 

********** 
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 ) ارا( 6/9/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد زكي مخيس 

 عبد الظاهر حسانط . وعضوية املستشارين: عدالن احلاج، إمام

(108) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  652، 664، 657)الطعون أرقام 

إجراءا  "إجراءا  التقاضي". إف س.  ن يذ. ئعوى " وقف الدعوى ".ئعوى انف س ". 

 نظام عام. 

وقضضضف انجضضضراءا  القضضضضائية وإجضضضراءا  التن يضضضذ القضضضضائي. مناطضضضه.  ضضضدور قضضضرار        -

انف س ولضيس جمضرئ  قضديم طلض  إىل جلنضة إعضائة التنظضيم         احملكمة بافتتا  إجراءا 

 املالي.  

ثبضضضضو  قبضضضضوا طلضضضض  افتتضضضضا  إجضضضضراءا  انفضضضض س املقضضضضدم مضضضضن الطضضضضاعن يف مواج ضضضضة   -

الشضضضركتط الطاعنضضضة الثانيضضضة واملطعضضضون ضضضضدها الثانيضضضة واخضضضرين و عضضضيط أمضضضط ملتابعضضضة     

ار وخلضو احوراق مضن   انجراءا  وعدم مرور أكثر من عشرة أة ر عل   دور ذلك القر

املصائقة علض  خطضة إعضائة اديكلضة يوجض  وقضف نظضر الطعضون بضالنق  حمضي الضدعوى.            

 أساس ذلك وعلته. مثاا.  

  

املقرر أنه من املبائض االساسية ال  يقوم علي ا نظام انف س املتعلضم بالنظضام العضام     -

حا ئائضضن أن يقضضيم  وقضضف اصضضاذ أا إجضضراءا  فرئيضضة مضضن الضضدائنط قبضضي املضضدين فضض  حيضضم     

ئعوى فرئية عل  امل لس وال القيام بإجراءا  التن يذ عل  أموالضه وذلضك حتض  ال يتسضابم     

الدائنون حنو التن يضذ علض  أمضواا امل لضس فيتقضدم بعضض م علض  الضبع  ا خضر ئون وجضه           

مضضن املرسضضوم بقضضانون رقضضم     162حضضم ولضضذا فقضضد ورئ الضضنيف يف ال قضضرة احوىل مضضن املضضائة      

يف غضضري  /1أنضضه )  2020لسضضنة  21بشضضأن انفضض س املعضضدا بالقضضانون رقضضم  2016لسضضنة9

اححضضواا املنصضضو  علي ضضا يف هضضذا املرسضضوم بقضضانون ي  ضض  علضض  قضضرار احملكمضضة بافتتضضا     

من هذا املرسضوم بقضانون وقضف انجضراءا  القضضائية       78انجراءا  وفقًا ححكام املائة 

 186والضه، ومضع مراعضاة أحكضام املضائة      ضد املدين وإجراءا  التن يضذ القضضائي علض  أم   

من هذا املرسوم بقانون يستمر وقف انجراءا  القضضائية وإجضراءا  التن يضذ املنصضو      

علي ضا يف هضذا البنضد إىل حضط حصضوا أا مضن احلضاال  التاليضة أي مضا أسضبم: أ: املصضائقة             
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ذا ( مضضن هضض 109( و)108علضض  خطضضة إعضضائة اديكلضضة وفقضضًا ححكضضام أا مضضن املضضائ ط )      

( عشضضرة أةضض ر علضض   ضضدور قضضرار احملكمضضة بافتتضضا        10املرسضضوم بقضضانون، ب: مضضرور )  

...(، وم ضائ ذلضك أن املنضايف يف    ".( مضن هضذ  املضائة   1إجراءا  انف س وفم حكم البند )

وقضضف االجضضراءا  القضضضائية واجضضراءا  التن يضضذ القضضضائي هضضو  ضضدور قضضرار احملكمضضة          

  إىل جلنة إعائة التنظضيم املضالي املشضار إلي ضا     بافتتا  اجراءا  انف س وليس  قديم طل

مضضن ذا  املرسضضوم، ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان الضضبط مضضن االطضض أ علضض  النظضضام           3يف املضضائة

يف  27/7/2021انلك ونضضضي نئارة القضضضضايا بضضضدائرة القضضضضاء  ضضضدور قضضضرار بتضضضاريم     

املقضدم  اف س أبو ظ" بقبوا طل  افتتا  إجراءا  انف س  2021لسنة  7الطل  رقم 

 ضضضارا أبضضضو ظضضض" يف مواج ضضضة    2021لسضضضنة  657مضضضن الطضضضاعن احوا يف الطعضضضن رقضضضم   

الشضضركتط الطاعنضضة الثانيضضة واملطعضضون ضضضدها الثانيضضة و خضضرين غضضري فتصضضمط يف هضضذا    

الطعن املضدخلط يف ذلضك الطلض  و عضط أمضط ملتابعضة إجضراءا  البضاب الرابضع مضن املرسضوم            

أةض ر علض   ضدور ذلضك القضرار بافتتضا         10كثضر مضن   بقانون بشأن انف س، و   ر أ

 لك انجراءا ، وقد خلق احوراق من املصائقة عل  خطضة إعضائة اديكلضة في ضا، احمضر      

، 657الضضذا يوجضض  معضضه علضض  هضضذ  احملكمضضة القضضضاء بوقضضف النظضضر يف الطعضضون أرقضضام    

... وةضركة   ارا أبضو ظض" املقامضة مضن كضي مضن ..................       2021لسنة 952، 664

............... ل سضضضتثمار  ذا  املسضضضإولية احملضضضدوئة  الطضضضاعنط يف الطعضضضن احوا وةضضضركة      

جمموعضضة مستشضض يا  .............. ذا  املسضضإولية احملضضدوئة الطاعنضضة يف الطعضضنط احخرييضضن  

السيما وأن احلكم املستأنف املإيد باحلكم املطعضون فيضه  ضائرا بضالزام الطضاعنط يف      

طعون الث ثة بالتضامن بأئاء املبل   املقضي به ابتدائيًا وئون حاجة لب ث أسضباب   لك ال

 . لك الطعون

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

حيث إن الواقعا  ض عل  ما يضبط مضن احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق ض  ت صضي يف           

 أقضام   ارا أبو ظض"  2021لسنة  657أن املصرو املطعون ضد  احوا يف الطعن رقم 

 ارا كلي أبو ظ" بطلض  احلكضم بضالزام الطضاعنط      2020لسنة  553الدعوى رقم 

أن يضضضضضضضإئوا لضضضضضضضه مبلضضضضضضض   واملطعضضضضضضضون ضضضضضضضضدها الثانيضضضضضضضة بالتضضضضضضضضامن فيمضضضضضضضا بيضضضضضضضن م بضضضضضضض   

سضضنويًا مضضن  ضضاريم االسضضت قاق    %6ئرهضضم وال ائضضدة القانونيضضة بواقضضع   134.897.348.68

 حلقضق بضه، علض  سضند مضن القضوا       وحت  هام السدائ ة والتعوي  اجلضابر لبضضرار الض    

مضنح  ةضركة ................... أو .................. للرعايضة الصض ية ذا       2/6/2019بتاريم انه 

غضضري فتصضضمة يف الطعضضن  سضض ي      –املسضضإولية احملضضدوئة  ةضضركة الشضضخيف الواحضضد    
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ئرهضضضم بك الضضضة الطضضضاعنط واملطعضضضون ضضضضدها الثانيضضضة   200.000.000مصضضضرفية كبلضضض  

قامضضضق الشضضضركة املدينضضضة بإخطضضضار املصضضضرو بان ضضضا قضضضد باةضضضر    27/4/2020بتضضضاريم و

إجراءا   انف س و قدمق بطل  إىل جلنة إعائة اديكلة املالية مما أئى إىل امتناع ضا  

عن سدائ املبل  املطالض  بضه وامل  ضد للمصضرو يف ذمت ضا كمضا امتنضع الك ض ء املشضار          

الطضاعن احوا بضالتزوير علض  التوقيضع املنسضوب       الي م عن سضدائ ، فأقضام الضدعوى، طعضن    

إليه يف عقد التسض ي   االئتمانيضة الض  من  ضا املصضرو املطعضون ضضد  احوا للشضركة         

املشضضضار الي ضضضا وعلضضض  عقضضضدا الك الضضضة املنسضضضوب  ضضضدورهما للطضضضاعنط وطلضضض  احالت مضضضا 

بغضضري  للمختضة اجلنضضائي ل  ضيف  ضض ة  لضك التوقيعضضا  وئفضع بعضضدم قبضوا الضضدعوى لرفع ضا      

الطريم الذا رئة القانون لعضدم سضلو  طريضم أمضر احئاء وبعضدم قبضوا الضدعوى لرفع ضا         

قبي احوان لعدم ثبو  امتناأ املضدين اح ضلي عضن السضدائ ولعضدم اختصضام  هضذا احخضري،         

نضضضدب القاضضضضي املشضضضرو جلنضضضة خضضضةة وبعضضضد ان اوئعضضضق الللنضضضة  قريرهضضضا عضضضدا املصضضضرو 

طل  احلكضم بضالزام الطضاعنط واملطعضون ضضدها الثانيضة        املطعون ضد  احوا طلبا ه إىل

مضضن  ضضاريم  %6ئرهضضم وال ائضضدة القانونيضضة بواقضضع  125.511.282.85ان يضضإئوا لضضه مبلضض   بضض

االسضضت قاق وحتضض  هضضام السضضدائ والتعضضوي  عضضن االضضضرار الضض  حلقضضق بضضه، حكمضضق           

أن يضضإئوا احملكمضضة بضضالزام الطضضاعنط واملطعضضون ضضضدها الثانيضضة بالتضضضامن فيمضضا بيضضن م بضض    

ئرهضم وال ائضدة القانونيضة بواقضع      125.51.283.85للمصرو املطعضون ضضد  احوا مبلض     

وحتضض  هضضام السضضدائ كضضا ال جيضضاوز ا ضضي الضضدين      30/11/2020سضضنويًا مضضن  ضضاريم   6%

ورفضضق مضضا عضضدا ذلضضك مضن طلبضضا  ، اسضضتأنف الطاعنضضان هضذا احلكضضم باالسضضتئناو رقضضم    

قضضضق حمكمضضة االسضضتئناو   7/4/2021  ضضارا أبضضوظ" وبتضضاريم  2021لسضضنة  457

بتأييضضضد احلكضضضم املسضضضتأنف، كمضضضا اسضضضتأن ق الشضضضركة املطعضضضون ضضضضدها الثانيضضضة ذا      

  23/6/2020 ضارا أبضو ظض" وبتضاريم      2021لسنة  1015احلكم باالستئناو رقم 

لسضنة   457قضق حمكمة االستئناو بعدم جواز  لسابقة ال صي فيه باالسضتئناو رقضم   

، طعن الطاعنان .......................... وةركة .......... ل سضتثمار يف   ارا أبو ظ" 2021

 ضارا أبضو ظض" بطريضم الضنق        2021لسنة  457احلكم الصائر يف االستئناو رقم 

 ضضضارا أبضضضو ظضضض" كمضضضا طعنضضضق فيضضضه بضضضذا  الطريضضضم   2021لسضضضنة  657بضضضالطعن رقضضضم 

 2021لسضنة 664دوئة بالطعن رقضم  سإولية احملجمموعة مستش يا  ................. ذا  امل

 ضضارا أبضضو ظضض"، كمضضا طعنضضق  لضضك احخضضرية يف احلكضضم الصضضائر يف االسضضتئناو رقضضم       

 2021لسضضنة952ظضض" بطريضضم الضضنق  بضضالطعن رقضضم     ضضارا أبضضو  2021لسضضنة  1015

 ضضضارا أبضضضو ظضضض" وأوئأ املصضضضرو املطعضضضون ضضضضد  احوا يف كضضضي مضضضن الطعضضضون الث ثضضضة     
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ظ"  ضضارا أبضضضو  2021لسضضنة 664طعضضضن رقضضم  لثالضضث يف ال واملطعضضون ضضضدهما الثضضاني وا   

مضضذكرة التمسضضوا يف كضضي من ضضا رفضض  الطعضضن، وإذ عرضضضق الطعضضون الث ثضضة علضض  هضضذ    

احملكمة يف غرفة مشورة رأ  ان ا جديرة بالنظر ف دئ  جلسة لنظرهضا وفي ضا ضضمق    

 الطعنط احخريين للطعن احوا.  

  يقوم علي ضا نظضام انفض س املتعلضم بالنظضام      ملا كان املقرر أنه من املبائض االساسية ال

العام وقف اصاذ أا إجراءا  فرئية من الدائنط قبي املدين ف  حيضم حا ئائضن أن يقضيم    

ئعوى فرئية عل  امل لس وال القيام بإجراءا  التن يذ عل  أموالضه وذلضك حتض  ال يتسضابم     

لض  الضبع  ا خضر ئون وجضه     الدائنون حنو التن يضذ علض  أمضواا امل لضس فيتقضدم بعضض م ع      

مضضن املرسضضوم بقضضانون رقضضم     162حضضم ولضضذا فقضضد ورئ الضضنيف يف ال قضضرة احوىل مضضن املضضائة      

يف غضري   /1أنضه )    2020لسضنة   21بشضأن انفض س املعضدا بالقضانون رقضم       2016لسنة9

اححضضواا املنصضضو  علي ضضا يف هضضذا املرسضضوم بقضضانون ي  ضض  علضض  قضضرار احملكمضضة بافتتضضا     

من هذا املرسضوم بقضانون وقضف انجضراءا  القضضائية       78فقًا ححكام املائة انجراءا  و

 186ضد املدين وإجراءا  التن يضذ القضضائي علض  أموالضه، ومضع مراعضاة أحكضام املضائة         

من هذا املرسوم بقانون يستمر وقف انجراءا  القضضائية وإجضراءا  التن يضذ املنصضو      

احلضاال  التاليضة أي مضا أسضبم : أ : املصضائقة       علي ا يف هذا البند إىل حط حصوا أا مضن  

( مضضن هضضذا  109( و)108علضض  خطضضة إعضضائة اديكلضضة وفقضضًا ححكضضام أا مضضن املضضائ ط )      

( عشضضرة أةضض ر علضض   ضضدور قضضرار احملكمضضة بافتتضضا        10املرسضضوم بقضضانون، ب: مضضرور )  

يف  ...(، وم ضائ ذلضك أن املنضايف   ".( مضن هضذ  املضائة   1إجراءا  انف س وفم حكم البند )

وقضضف االجضضراءا  القضضضائية واجضضراءا  التن يضضذ القضضضائي هضضو  ضضدور قضضرار احملكمضضة          

بافتتا  اجراءا  انف س وليس  قديم طل  إىل جلنة إعائة التنظضيم املضالي املشضار إلي ضا     

مضضن ذا  املرسضضوم ، ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان الضضبط مضضن االطضض أ علضض  النظضضام         3يف املضضائة

يف  27/7/2021ائرة القضضضضاء  ضضضدور قضضضرار بتضضضاريم   انلك ونضضضي نئارة القضضضضايا بضضضد 

اف س أبو ظ" بقبوا طل  افتتا  إجراءا  انف س املقضدم   2021لسنة  7الطل  رقم 

 ضضضارا أبضضضو ظضضض" يف مواج ضضضة    2021لسضضضنة  657مضضضن الطضضضاعن احوا يف الطعضضضن رقضضضم   

ا الشضضركتط الطاعنضضة الثانيضضة واملطعضضون ضضضدها الثانيضضة و خضضرين غضضري فتصضضمط يف هضضذ   

الطعن املضدخلط يف ذلضك الطلض  و عضط أمضط ملتابعضة إجضراءا  البضاب الرابضع مضن املرسضوم            

أةض ر علض   ضدور ذلضك القضرار بافتتضا         10بقانون بشأن انف س، و   ر أكثضر مضن   

، احمضر  ائقة عل  خطضة إعضائة اديكلضة في ضا     لك انجراءا  ،وقد خلق احوراق من املص
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، 657نظضضر يف الطعضضون أرقضضام  كمضضة القضضضاء بوقضضف ال الضضذا يوجضض  معضضه علضض  هضضذ  احمل 

 ضضارا أبضضو ظضض" املقامضضة مضضن كضضي مضضن .................. وةضضركة     2021لسضضنة 952، 664

.............. ل سضضضضتثمار  ذا  املسضضضضإولية احملضضضضدوئة  الطضضضضاعنط يف الطعضضضضن احوا وةضضضضركة 

لطاعنضة يف الطعضنط احخرييضن    جمموعة مستش يا  ................. ذا  املسإولية احملضدوئة ا 

السيما وأن احلكم املستأنف املإيد باحلكم املطعضون فيضه  ضائرا بضالزام الطضاعنط يف      

 لك الطعون الث ثة بالتضامن بأئاء املبل   املقضي به ابتدائيًا وئون حاجة لب ث أسضباب  

  لك الطعون.
 

********** 
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 )إجيارا ( 7/9/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –ر/ حممد عبدالس م العيائا برئاسة السيد املستشا

 وعضوية املستشارين: زهري اسكندر، ضياء الدين حممدعبد ا يد.

(109) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  32)الطعن 

( إجراءا  " إجراءا  انع ن ". إع ن. بطض ن. اةضتئناو " ميعضائ  " . ئفضوأ " الضدفع      1

 ار. جلنة ف  املنازعا  االجيارية.  ببط ن انع ن ". طعن " ميعائ  " . اجي

انع ن بالنشر ال يكون   ي ا إال إذا سبقته حتريا  يتم الت قم مضن خ دضا أن    -

املطلوب إع نه ليس لضه مضوطن أو حمضي إقامضة أو مضوطن فتضار أو حمضي عمضي. اسضتق ا          

إجراءا  إع ن الص ي ة عن إجراءا  إع ن احلكم يف هذا اوصضو . مضإئى ذلضك.    

ما يل م إجراءا  إع ن أحدهما من عي  ال أثر له عل  االخر. انع ن باحلكم الضذا  

ين تح بضه ميعضائ الطعضن جيض  أن  سضبقه حتريضا  مسضتقلة عضن  لضك الض  سضبقق انعض ن             

 بالنشر لص ي ة الدعوى.
  

( إجراءا  " إجراءا  انعض ن ". إعض ن. بطض ن. اةضتئناو " ميعضائ  ". ئفضوأ " الضدفع        2

  ن انع ن ". طعن " ميعائ  ". اجيار. جلنة ف  املنازعا  االجيارية.ببط

إع ن الطاعنة باحلكم االبتدائي بطريم النشضر ئون أن يسضبقه حتريضا  بأنضه لضيس       -

دا موطن أو حمي إقامة أو موطن فتار. يبطلضه. اعتبضار ميعضائ الطعضن عليضه باالسضتئناو       

ضضور امضام جلنضة أوا ئرجضة و   قضدم مضذكرة       ما زاا من ت ا ما ئام قد صل ق عضن احل 

بدفاع ا. فال ة احلكم املطعون فيه هذا النظر وقضاؤ  بعدم قبوا االسضتئناو لرفعضه   

 بعد امليعائ. خطأ يف  طبيم القانون.  
  

( إجراءا  " إجراءا  انعض ن ". إعض ن. بطض ن. اةضتئناو " ميعضائ  ". ئفضوأ " الضدفع        3

 ميعائ  ".  اجيار. جلنة ف  املنازعا  االجيارية.ببط ن انع ن ". طعن " 

وجوب أن  تصدا جلنة النق  لل صي يف املوضوأ إذا نقضق احلكم املطعون فيضه   -

كلضضه أو بعضضضه مضضا   يكضضن احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضض  بعضضدم االختصضضا  أو عضضدم         

لضة  القبوا. نق  احلكم القاضي بعدم قبوا االسضتئناو لرفعضه بعضد امليعضائ يوجض  انحا     

 إىل جلنة االستئناو لتقوا كلمت ا يف املوضوأ.
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إذ كان م ائ نيف ال قرة الرابعة من املائة الثامنة من قانون انجضراءا  املدنيضة أن    -1

انعضض ن بالنشضضر ال يكضضون  ضض ي ا إال إذا سضضبقته حتريضضا  يضضتم الت قضضم مضضن خ دضضا أن    

حمضي عمضي ... ، وكضان     ليس للمطلوب إع نه مضوطن أو حمضي إقامضة أو مضوطن فتضار أو      

املقرر قضاء أن إجراءا  إع ن  ض ي ة الضدعوى الض   ضدر في ضا احلكضم  سضتقي عضن         

إجراءا  إع ن احلكم وما قد يل م إجراءا  إع ن أحدهما من عيض  يكضون كنضأى    

عن إجراءا  إع ن ا خر أا أن ما  س أحدهما من بط ن أو   ة ال يكضون لضه أثضر    

 ضضضدور احلكضضضم املن ضضضي للخصضضضومة  بضضضدأ مرحلضضضة جديضضضدة مضضضن   علضضض  ا خضضضر، وأنضضضه بعضضضد  

اوصضضومة حبيضضث ال يصضضح االسضضتنائ إىل الت ريضضا  السضضابقة لصضضدور احلكضضم مضضن أجضضي      

إع ن احملكوم عليه باحلكم بطريم النشر إذ ال بد أن  سضبم إعض ن احلكضم بالنشضر     

ث إذا حتريا  جديدة يتقرر يف ضوئ ا طريقة إع ن احلكضم إىل احملكضوم عليضه، حبيض    

  يسبم انع ن إجراء مثي هذ  الت ريضا  يكضون إعض ن احلكضم بالنشضر مت بشضكي       

 غري   يح وال ينتج أثر  القانوني.  

كان البط من احوراق أن الطاعنة قد صل ق عن حضور مجيع اجللسا  أمضام  إذ  -2

جلنة أوا ئرجة و   قدم مذكرة بضدفاع ا فصضدر احلكضم ضضدها كثابضة احلضضورا،       

م ضائ  أن ميعضائ اسضتئناو احلكضم يبضدأ يف حق ضا مضن  ضاريم إع ن ضا احلكضم، وإذ            مما

كضضضضضان يضضضضضبط مضضضضضن احوراق أن احلكضضضضضم االبتضضضضضدائي  ضضضضضدر كثابضضضضضة حضضضضضضورا بتضضضضضاريم    

، 16/01/2018، وأنه مت إع ن الطاعنة به عن طريم النشر بتضاريم 16/05/2017

ا  بعضضد  ضضدور احلكضضم وقضضد خلضضق احوراق ممضضا ي يضضد أنضضه سضضبم هضضذا انعضض ن أيضضة حتريضض  

للت قضضم مضضن أنضضه لضضيس هنضضا  مضضن عنضضوان للطاعنضضة يصضضح إع ن ضضا فيضضه فيكضضون انعضض ن      

بالنشر غري منتج  ثار ، وبالتالي يكون ميعضائ الطعضن عليضه بطريضم االسضتئناو ال يضزاا       

م توحا أمام ا، وكانق الطاعنة هسضكق أمضام جلنضة االسضتئناو كثضي مضا ورئ بسضب         

كم املطعون فيه قض  بعدم قبوا االستئناو للتقرير به بعد امليعضائ   النعي وإذ كان احل

علضض  سضضند أنضضه مت إعضض ن املسضضتأن ة بضضاحلكم الطعضضط عضضن طريضضم النشضضر بعضضد أن  عضضذر         

الو ضضوا إىل عنوان ضضا عضضن طريضضم الت ضضرا ئون أن يضضبط مضضن أيضضن اسضضتخليف الت ضضرا عضضن     

ك رقابت ضا علض   ض ة    عنوان ا بعد احلكم املستأنف حت   كن جلنة الضنق  مضن بسض   

 طبيم القانون، احمضر الضذا يعيبضه بالقصضور يف التسضبي  جضر  إىل فال ضة القضانون ممضا          

 يوج  نقضه بصرو النظر عن بقية أسباب الطعن.     



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
882 

مضضضن قضضضرار ئضضضو رئضضضيس ئائضضضرة القضضضضاء رقضضضم       12وحيضضضث إنضضضه ملضضضا كانضضضق املضضضائة     -3

كضم املطعضون فيضه كلضه     قد نصق عل  أنه "إذا نقضق جلنة النق  احل 2018لسنة25

أو بعضه، وج  علي ضا أن  تصضدى لل صضي يف املوضضوأ، مضا   يكضن احلكضم املطعضون         

فيه قد قض  بعدم االختصضا  أو عضدم القبضوا  ". وملضا كضان احلكضم املطعضون فيضه قضد          

قض  بعدم االستئناو لرفعه بعد امليعضائ، كمضا أن هضذا القضضاء قضد حلض  الللنضة عضن         

 وأ االستئناو ومن ثم يتعط أن يكون مع النق  انحالة.أن  قوا كلمت ا يف موض

 الللنضضضضضضضضضضضضضضضضضضضة

حيث إن الوقائع ض عل  ما يبط من احلكم املطعضون فيضه وسضائر احوراق ض  ت صضي يف أن       

إجيضارا    2369/2017ى الدعوى رقم 16/05/2017املطعون ضدها أقامق بتاريم 

ب خضضبري حسضضابي الحتسضضاب قيمضضة احجضضرة    أبضضو ظضض" ضضضد الطاعنضضة بطلضض  احلكضضم بنضضد     

املست قة دا يف ذمة الطاعنة منذ  اريم إبرام عقضد انجيضار بضط الطضرفط وحلضط  ضواريم       

إبرام املطعون ضدها لعقوئ انجيار مع مستأجرا وحدا  احرض، ومن ثم احتسضاب مضا   

تضة يف عقضد   هو متأخر سدائ  من أجرة عل  الطاعنة  أسيسضا علض  القيمضة انجياريضة املثب    

انجيار سند الدعوى، وما قامق الطاعنة بسدائ  من قيمة إجيارية خ ا ال ض ة مضا بضط    

بداية التعاقد مع املطعون ضدها حتة  اريم رفع الدعوى وبالنتيلة إلزام الطاعنة باملبال  

ال   س ر عن ا أعماا ونتيلة اوةة، وذلضك علض  سضند مضن القضوا بضأن الطضرفط أبرمضا         

عقدا استأجر  كوجبه الطاعنة من املطعضون ضضدها جمموعضة     11/04/2010بتاريم 

مضضن املسضضتوئعا  وأربعضضة عشضضر مكتبضضا واضضان حمضض   ملضضدة عشضضر سضضنوا  مقابضضي إجيضضار     

ئرهم سدئ  الطاعنضة الدفعضة احوىل عضن سضنة التعاقضد احوىل       1.600.000سنوا قدر  

ن الطاعنضة نشضرا نضدبق جلنضة أوا     نقدا و   سدئ القيمة انجياريضة املطلوبضة، وبعضد إعض     

حكمضق   12/12/2017ئرجة خبريا يف الدعوى وقدم  قريرا كا انت   إليضه و لسضة   

الللنضضضة بضضضإلزام املضضضدع  علي ضضضا )الطاعنضضضة( بضضضأن  ضضضإئا للمدعيضضضة )املطعضضضون ضضضضدها( مبلضضض   

ئرهمضضضا القيمضضضة انجياريضضضة املتضضضأخرة والتعضضضوي  اال  ضضضاقي و كضضضاليف     2.130.109.44

% سضضضضنويا مضضضضضن  ضضضضاريم رفضضضضع الضضضضضدعوى يف     4ال ائلضضضضة التأخرييضضضضضة بواقضضضضع   الصضضضضيانة مضضضضع   

وحتضض  هضضام السضضدائ كضضا ال جيضضاوز املبلضض  املقضضضي بضضه. ولضضدى اسضضتئناو           16/5/2017

قضضضضق  67/2021باالسضضتئناو رقضضم    25/04/2021الطاعنضضة دضضذا احلكضضم بتضضاريم     

عضضد فضضوا  بعضضدم قبضضوا االسضضتئناو للتقريضضر بضضه ب 02/06/2021جلنضضة االسضضتئناو بتضضاريم 
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ميعضضائ  املقضضرر قانونضضا فكضضان طعن ضضا بضضالنق  وعضضرض الطعضضن علضض  هضضذ  الللنضضة بغرفضضة        

 مشورة ورأ  أنه جدير بالنظر وحدئ  جلسة لنظر .  

وحيث  نع  الطاعنة عل  احلكم املطعون فضه بالسضب  احوا فال تضه للقضانون واوطضأ      

 ن إع ن ضا بضاحلكم   يف  طبيقه و أويله وانخ ا حبم الدفاأ ذلك أن ا هسضكق بضبط  

املسضضتأنف حيضضث مت إع ن ضضا عضضن طريضضم النشضضر ئون أن يسضضبم ذلضضك انعضض ن الت ضضرا عضضن  

عنوان ضضا أو عنضضوان مالك ضضا مضضع أنضضه إجضضراء ال بضضد منضضه قبضضي إعضض ن احلكضضم وهضضو فتلضضف   

هاما عن إجراءا  الت را الذا يسبم انع ن بالدعوى، ومن ثم فإن جلنة االسضتئناو  

 ضركن إىل إعض ن احلكضم نشضرا إال بعضد الت قضم مضن أنضه سضبم الت ضرا           ال جيوز دضا أن  

وفقا للقانون من عدم وجوئ موطن أو حمي إقامضة أو حمضي عمضي معلضوم للمعلضن إلي ضا وإال       

بطي انع ن، وملا كان احلكم املطعون فيه قد اعتمد يف قضائه عل  أن الظضاهر مضن   

كضضضم املسضضضتأنف إىل املسضضضتأن ة  أوراق الضضضدعوى أن املسضضضتأنف ضضضضدها قامضضضق بضضضإع ن احل 

بالنشر وهي إحدى طرق انع ن القانونية ئون أن يت قم من وجوئ حتريضا  جديضة فقضد    

 خالف القانون وةابه القصور يف التسبي  وانخ ا حبم الدفاأ مما يستوج  نقضه.     

وحيضضث إن هضضذا النعضضي يف حملضضه وذلضضك ملضضا هضضو مقضضرر مضضن أنضضه يضضتعط لسضض مة احلكضضم أن     

الللنضضة الضضدفاأ اجلضضوهرا للخصضضوم وأن  إسضضس حكم ضضا علضض  أسضضباب واضضض ة   ه ضضيف 

جليضضة يتضضبط من ضضا مضضا اسضضتخليف ثبو ضضه مضضن الوقضضائع وطريقضضة هضضذا الثبضضو  هكينضضا لللنضضة    

النق  من بسك رقابت ا عل   ض ة  طبيضم القضانون، وكضان م ضائ نضيف ال قضرة الرابعضة         

عض ن بالنشضر ال يكضون  ض ي ا إال     من املائة الثامنة من قانون انجضراءا  املدنيضة أن ان  

إذا سضضبقته حتريضضا  يضضتم الت قضضم مضضن خ دضضا أن لضضيس للمطلضضوب إع نضضه مضضوطن أو حمضضي     

إقامضضة أو مضضوطن فتضضار أو حمضضي عمضضي ... ، وكضضان  املقضضرر قضضضاء أن إجضضراءا  إعضض ن          

  ي ة الدعوى ال   در في ا احلكم  سضتقي عضن إجضراءا  إعض ن احلكضم ومضا قضد        

إع ن أحدهما من عي  يكون كنأى عن إجراءا  إعض ن ا خضر أا أن    يل م إجراءا 

مضا  ضس أحضضدهما مضن بطضض ن أو  ض ة ال يكضضون لضه أثضر علضض  ا خضر، وأنضضه بعضد  ضضدور         

احلكم املن ي للخصومة  بدأ مرحلة جديدة من اوصومة حبيث ال يصضح االسضتنائ إىل   

ليضضه بضضاحلكم بطريضضم الت ريضضا  السضضابقة لصضضدور احلكضضم مضضن أجضضي إعضض ن احملكضضوم ع 

النشر إذ ال بد أن  سبم إع ن احلكم بالنشر حتريا  جديدة يتقرر يف ضضوئ ا طريقضة   

إعضض ن احلكضضضم إىل احملكضضضوم عليضضضه، حبيضضضث إذا   يسضضضبم انعضضض ن إجضضضراء مثضضضي هضضضذ   

الت ريا  يكون إع ن احلكم بالنشر مت بشكي غري   يح وال ينضتج أثضر  القضانوني.    
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ط مضضضن احوراق أن الطاعنضضة قضضضد صل ضضضق عضضن حضضضضور مجيضضضع   ملضضا كضضضان ذلضضضك وكضضان الضضضب  

اجللسضضا  أمضضام جلنضضة أوا ئرجضضة و   قضضدم مضضذكرة بضضدفاع ا فصضضدر احلكضضم ضضضدها        

كثابضضة احلضضضورا، ممضضا م ضضائ  أن ميعضضائ اسضضتئناو احلكضضم يبضضدأ يف حق ضضا مضضن  ضضاريم         

إع ن ضضضا احلكضضضم، وإذ كضضضان يضضضبط مضضضن احوراق أن احلكضضضم االبتضضضدائي  ضضضدر كثابضضضة      

، وأنضضضه مت إعضضض ن الطاعنضضضة بضضضه عضضضن طريضضضم النشضضضر       16/05/2017را بتضضضاريم حضضضضو

، وقد خلق احوراق مما ي يد أنه سبم هذا انع ن أيضة حتريضا    16/01/2018بتاريم

بعد  دور احلكم للت قم مضن أنضه لضيس هنضا  مضن عنضوان للطاعنضة يصضح إع ن ضا فيضه           

ن ميعضائ الطعضن عليضه بطريضم     فيكون انع ن بالنشضر غضري منضتج  ثضار ، وبالتضالي يكضو      

االستئناو ال يضزاا م توحضا أمام ضا، وكانضق الطاعنضة هسضكق أمضام جلنضة االسضتئناو          

كثي ما ورئ بسب  النعي وإذ كان احلكضم املطعضون فيضه قضض  بعضدم قبضوا االسضتئناو        

للتقرير بضه بعضد امليعضائ  علض  سضند أنضه مت إعض ن املسضتأن ة بضاحلكم الطعضط عضن طريضم             

د أن  عضضضذر الو ضضضوا إىل عنوان ضضضا عضضضن طريضضضم الت ضضضرا ئون أن يضضضبط مضضضن أيضضضن  النشضضضر بعضضض

اسضتخليف الت ضرا عضضن عنوان ضا بعضضد احلكضم املسضتأنف حتضض   كضن جلنضضة الضنق  مضضن        

بسك رقابت ا عل    ة  طبيم القضانون، احمضر الضذا يعيبضه بالقصضور يف التسضبي  جضر         

 أسباب الطعن .   إىل فال ة القانون مما يوج  نقضه بصرو النظر عن بقية

 2018لسضنة   25من قرار ئو رئيس ئائرة القضاء رقضم   12وحيث إنه ملا كانق املائة 

قد نصق عل  أنه "إذا نقضق جلنة النق  احلكم املطعون فيه كلضه أو بعضضه، وجض     

علي ا أن  تصدى لل صي يف املوضوأ، ما   يكن احلكم املطعون فيه قد قض  بعضدم  

ا  ". وملضضضا كضضضان احلكضضضم املطعضضضون فيضضضه قضضضد قضضضض  بعضضضدم      االختصضضضا  أو عضضضدم القبضضضو 

االسضضتئناو لرفعضضه بعضضد امليعائ،كمضضا أن هضضذا القضضضاء قضضد حلضض  الللنضضة عضضن أن  قضضوا         

 .كلمت ا يف موضوأ االستئناو ومن ثم يتعط أن يكون مع النق  انحالة
 

********** 
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 ) ارا( 7/7/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. – برئاسة السيد املستشار/ عبدا  علي عبدا 

 وعضوية املستشارين: م لح حممد الزع"، أمحد حامدين.

(110) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  677، 712)الطعنان رقما 

( استئناو " الص ة واملصل ة يف االستئناو ". حكم " الطعضن يف احلكضم ". طعضن "    1

 الص ة واملصل ة يف الطعن " " ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه ". 

وجوب حتقم املصل ة يف الطعن يف احلكضم. مناط ضا. أن يكضون احلكضم قضد أضضر        -

الطاعن حبكم عليه بشأ وصمه أو   يق  له بكي طلبا ه أو جاء غري متمشضي مضع   

املركز القانوني الضذا يدعيضه كضا ي  ض  عليضه مضن أثضار حبيضث يكضون مضن ةضانه إنشضاء             

الت لضي من ضا أو حرمانضه مضن حضم يدعيضه        التزاما  جديدة او انبقاء علض  التزامضا  يريضد   

 سواء ورئ  هذ  القيوئ يف منطوق احلكم أو أسبابه. مثاا.  

  

 (  ضامن و ضامم. نق  " أثر نق  احلكم ". 2

ار بضضايف املركضضز القضضانوني لكضضي مضضن الطضضاعن وطضضاعن أخضضر يف طعنضضه املنضضضم. نقضض     -

 ذلك. مثاا.   احلكم نقضًا كليًا بالنسبة ححدهما يستتبع نقضه ل خر علة

  

مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة قضضد جضضرى علضض  أنضضه )ال جيضضوز      150الضضنيف يف املضضائة   -1

الطعضضن يف اححكضضام إال مضضن احملكضضوم عليضضه وال جيضضوز ممضضن قبضضي احلكضضم  ضضراحة أو        

ضمنًأ أو ممن قضي له بكي طلبا ه ما   ينيف القضانون علض  غضري ذلضك ( كضا مضإئا  أن       

لطعن عل  احلكم هضو أن يكضون احلكضم قضد أضضر الطضاعن       منايف املصل ة احلقة يف ا

ف كم عليه بشيء وصضمه، وهضو يكضون كضذلك متض    يقض  لضه بكضي طلبا ضه إذا          

كضضان مضضدعيا أو   يأخضضذ بكضضي ئفاعضضه إذا كضضان مضضدع  عليضضه. ومضضن املقضضرر أيضضضا أن         

اح ي أن املصل ة النظرية الب تة ال  صلح أساسضا للطعضن بضالنق  متض  كضان الطضاعن       

حيقضضم أا ن ضضع مضضن ورائ ضضا، إال أن ةضضريف القضضوا بعضضدم  ضضوافر املصضضل ة املإئيضضة إىل عضضدم  ال

جضضواز الطعضضن ضضضضض وعلضض  مضضا جضضرى بضضه قضضضاء هضضذ  احملكمضضة ضضضضض وجضضوب أن يكضضون احلكضضم   

حمققا ملقصوئ الطاعن ومتمشيا مع املركز القانوني الذا يدعيضه كضا ي  ض  عليضه مضن      
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لتزامضا  جديضدة أو انبقضاء علض  التزامضا  يريضد        ثار، حبيث ال يكون من ةضأنه إنشضاء ا  

الت لي من ضا أو حرمانضه مضن حضم يدعيضه سضواء ورئ  هضذ  القيضوئ يف منطضوق احلكضم أو           

أسبابه طاملا كانق هذ  احسباب هي جضوهر القضضاء ولبضه وال يسضتقيم احلكضم بغريهضا       

ن كضان منطضوق   و عتة ب ذ  املثابة مكملة للمنطوق. ملا كان ذلك وكان البضيان أنضه ولضئ   

احلكضضم املسضضتأنف قضضد جضضرى يف ظضضاهر  لصضضاا الطاعنضضة )البائعضضة( حضضط قضضض  بضضرف     

ئعوى املطعون ضد  )املش ا( إال أنه يف أسضبابه احساسضية املكملضة للمنطضوق قضد أضضر       

ئرهضضم لصضضاا املطعضضون ضضضد    2.023.432.00سضضاب مبلضض   ب ضضا حضضط قضضض  علي ضضا باحت  

ئرهضم  1.564.297.00أ وكضذا احتسضاب مبلض     رومقابضي غرامضة التضأخري يف  سضليم املشض     

قيمة احعماا ال  قام ب ا املطعضون ضضد  يف ال ضي  وإجضراء املقا ضة خبصضم هضذ  املبضال          

من مست قا  الطاعنة عن القسك احخري املتبقي دا بذمة املطعون ضد  حبيث يكضون  

فقضضضضضضضك بضضضضضضضدال عضضضضضضضن مبلضضضضضضض    ئرهضضضضضضضم6.638.778.00سضضضضضضضت م دضضضضضضضا فقضضضضضضضك مبلضضضضضضض   امل

ئرهضضم وذلضضك بصضضريح مضضا ورئ بأسضضبابه، ومضضن ثضضم فلضضم يكضضن القضضضاء     10.629.620.00

بضضرف  الضضدعوى إال وليضضد مضضا خلضضيف إليضضه احلكضضم املسضضتأنف مضضن أن املطعضضون ضضضد  رغضضم   

احتساب املبال  املشار إلي ضا لصضاحله مضا زاا مضدينا ولضيس ئائنضا. وبالتضالي فضإن  للطاعنضة          

إلغضضاء مضضا قضضض  بضضه احلكضضم   مصضضل ة قائمضضة يف الطعضضن يف احلكضضم باالسضضتئناو بقصضضد   

املستأنف يف أسبابه لصاا املطعون ضد ، وملضا كضان احلكضم املطعضون فيضه قضد خضالف        

هضذا النظضضر وقضضض  بعضضدم جضضواز االسضضتئناو كضا قضضاا بضضه يف مدونا ضضه )وحيضضث إن احلكضضم   

 ضضارا كلضضي قضضد قضضض  بضضرف  الضضدعوى قبضضي     615/2020الصضضائر يف الضضدعوى رقضضم  

لي ضا بشضيء وان ضا است اضضق يف اسضتئناف ا عضن احسضباب        املسضتأن ة ا ضليا و  حيكضم ع   

والوقضضائع الضض    يضضتم البنضضاء علي ضضا واحلكضضم كوجب ضضا ضضضدها، عليضضه  قضضضي احملكمضضة  

بعضدم جضضواز االسضضتئناو. ..( وكضضان مضضا قضضاا بضضه علضض  هضضذا الن ضضو غضضري سضضائ  وينطضضوا علضض   

نق  انحالضضة فال ضضة القضضانون واوطضضأ يف  طبيقضضه يضضتعط نقضضضه. علضض  أن يكضضون مضضع الضض  

حيث أن حمكمة االستئناو     صي يف موضوأ االستئناو واكت ق باحلكم بعضدم  

 جواز  .

ملضضا كضضان الطضضاعن يرمضضي بأسضضباب طعنضضه إىل نقضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه فيمضضا          -2

قض  بضه مضن عضدم احلكضم لضه بضأجرة املثضي، ومضا قضاا بضه احلكضم مضن عضدم وجضوئ غض                 

مضان الطضاعن مضن التعضوي ، كمضا هسضك خبطضأ        و دليس من قبي املطعضون ضضدها وحر  

اوةة فيما انت   إليه من احتساب قيمة احرض حمي الضدعوى، وكضان مضن املقضرر وفضم      

مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة أنضه إذا ار ضبك املركضز القضانوني          185ما  قضضي بضه املضائة    
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لكضضي مضضن الطضضاعن وطضضاعن  خضضر يف الطعضضن املنضضضم فضضإن نقضض  احلكضضم نقضضضا كليضضا         

النسبة ححدهما يستتبع نقضه أيضا بالنسضبة ل خضر حبيضث  عضوئ اوصضومة واوصضوم       ب

إىل مراكضضزهم السضضابقة علضض   ضضدور  ، وكانضضق احملكمضضة انت ضضق يف الطعضضن احوا إىل   

نق  احلكم املطعون فيه، احمر الذا يوجض  نقضضه يف هضذا الطعضن أيضضا ئون حاجضة       

 ملناقشة أسبابه ل ر بايف بط أسباب الطعنط.

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

حيث إن الوقائع ضضض عل  مضا يضبط مضن احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق ضضضض  ت صضي يف          

 ضضارا  615/2020أن املضضدعي ).............................................( قضضد أقضضام الضضدعوى رقضضم     

.... للتطضوير واالسضتثمار ضضض    كلي أبوظ" يف مواج ضة املضدع  علي ضا )ةضركة ....................    

اةضض ى مضضن  17/09/2013ةضضركة الشضضخيف الواحضضد ذ.م.م(، علضض  سضضند أنضضه وبتضضاريم   

............( الواقعضضة  زيضضرة ......... بإمضضارة أبضضوظ"،   &املضضدع  علي ضضا )فضضي  رقضضم ...............  

ن علض  أن  كضو   2016ونيف العقضد علض  أن  ضاريم  سضليم ال ضي  الن ضائي ةض ر ئيسضمة         

ئرهضضم  سضضدئ علضض  ئفعضضا  . وانضضه بتضضاريم       23.271.731.00القيمضضة انمجاليضضة للمبيضضع   

ا  ضضم الطرفضضان علضض   وقيضضع عقضضد مكمضضي للعقضضد احوا لزيضضائة مسضضاحة     11/02/2016

قضضدم مربضضع، وهديضضد ميعضضائ التسضضليم حتضض  ةضض ر يونيضضو عضضام    22.035املبضضاني للعقضضار إىل 

ئرهضضم، وقضضام املضضدعي بسضضدائ ، مضضا  30.370.343.00، وزيضضائة القيمضضة إىل مبلضض  2017

ئرهضم، و بقض  علض  املضدعي      19.740.722.00مضن القيمضة اال  اقيضة بواقضع      %65يعائا 

ئرهضم . إال أن املضدع  علي ضا    سضلم      10.629.620.00قيمة الدفعضة احخضرية وقضدرها    

احعمضضضاا إال يف غضضضضون ةضضض ر   املضضضدعي ال ضضضي  موضضضضوأ الضضضدعوى و   شضضضرأ أساسضضضًا يف  

، ممضضا حضضاا ئون  سضضليم ال ضضي  خضض ا املوعضضد املت ضضم عليضضه ، كمضضا فضضوجأ    2016يضضرفةا

املدعي بزيائة املدع  علي ا لقيمة ال ضي  يف العقضد التكميلضي الثضاني برفضع قيمضة القضدم        

ئرهم للقضدم الواحضد بغض  م ضضو  علض  كامضي املسضاحة املبنيضة بضال ي            575املربع إىل 

قك خ فًا ملا ورئ بالعقضد احوا كونضه أسضاس الع قضة     وليس املساحة اجلديدة املضافة ف

وبصورة ال  كن م حظت ا من املدعي وقد   حضح مضن املتخصصضط يف البنضاء وإبضرام      

العقوئ اوا ة، ويوجد  طابم باجلدوا يف العقدين اح لي والتكميلي يف كضي ةضيء   

  يتغري سعر القضدم   عدا السعر انمجالي و واريم العقوئ والتسليم ومساحة البناء حيث

املربع لبرض وسعر القدم املربع للمباني، كضا يعضين أن هنضا  خطضأ حسضابيا وقضع عمضدًا        

مضضن املضضدع  علي ضضا يف حسضضاب قيمضضة ال ضضي  وهضضو مضضا يعضضد  دليسضضًا وغبنضضًا فائحضضًا أ ضضاب         

املدعي، كما إن التكل ة املنطقية لبعماا يف ظي عدم  غضري أطضراو العقضد أو احرض    
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ئرهم  ن يضذًا ملبضدأ  ن يضذ العقضوئ وفقضًا ملضا        25.557.970.00وا أو املشروأ مبل  أو املقا

اة طه املشرأ من بيان حسن النية عند التعاقد، كذلك فإن املسضاحة ال عليضة للمبضاني    

الواقعة عل  احرض صتلف عضن املسضاحة املضذكورة يف العقضد التكميلضي ب ضارق مسضاحة        

د خطضضضأ  خضضضر جييضضضز للمضضضدعي املطالبضضضة بالقيمضضضة  قضضضدم وهضضضو مضضضا يعضضض 3.328.615قضضضدرها 

قضضضضع كضضضضا يعضضضضائا مبلضضضض     املدفوعضضضضة عضضضضن هضضضضذ  املسضضضضاحة غضضضضري املوجضضضضوئة علضضضض  أرض الوا     

ئرهضضم، فضضض  عضضن وجضضوئ أعمضضاا إنشضضائية بضضال ي  فال ضضة للرسضضوم       1.913.953.625

ادندسضضية واملسضضاحا  الضضوارئ بضضالعقوئ، إضضضافة إىل  ن يضضذ أعمضضاا إنشضضائية فال ضضة وفقضضًا     

اس   املتبائلة بضط الطضرفط. احمضر الضذا حضدا باملضدعي نقامضة ئعضوا  بطلض  نضدب           للمر

خضضبري هندسضضي ل طضض أ علضض  أوراق ومسضضتندا  الضضدعوى االنتقضضاا إىل املشضضروأ موضضضوأ     

الدعوى والوقوو عل   اريم بدء العمي ون ايتضه وهضي مت إجنضاز احعمضاا واننشضاء حسض        

ا  ال نية املت ضم علي ضا، ومضا إذا كانضق ةض ائة      اح وا واملخططا  والشرويف واملوا  

انجنضضضاز قضضضد  ضضضدر  لل ضضضي  موضضضضوأ التعاقضضضد مضضضع  وضضضضيح ماهيضضضة احعمضضضاا املخال ضضضة        

للموا  ا  ال نية ال  قامق علي ا املدع  علي ضا وقيمت ضا، وكضذا بيضان مضا  ر ض  علض         

غرامضضا   إخضض ا املضضدع  علي ضضا بالتزاما  ضضا التعاقديضضة قبضضي املضضدعي مضضن  ثضضار واحتسضضاب       

التضضضأخري املسضضضت قة للمضضضدعي، و كضضضاليف احعمضضضاا الناقصضضضة املطلوبضضضة نجنضضضاز املشضضضروأ   

و سليمه بشكي ن ائي واحعماا الض  مت إلغاؤهضا مضن التعاقضد، وكضذا كافضة احعمضاا        

اننشائية والتشضطيبا  الض  قضام ب ضا املضدعي علض  ن قتضه الشخصضية وخصضم قيمت ضا مضن            

تبقية للمدع  علي ا، مع  قدير قيمة اوسضائر العائضدة علض     القيمة انمجالية والدفعة امل

املضضدعي والتعضضوي  مقابضضي التضضأخري الواقضضع عليضضه. كمضضا طلضض   عضضديي قيمضضة العقضضد الثضضاني     

ئرهضضم 30.370.343.00 مضضن ئرهضضم بضضداًل 25.557.970.00التكميلضضي ليصضضبح بقيمضضة 

عي بضضال ي  والبالغضضة  وخصضضم املبضضال  املاليضضة اوا ضضة  ميضضع احعمضضاا الضض  قضضام ب ضضا املضضد      

ئرهم من القيمة انمجالي للعقد، مضع إلضزام املضدع  علي ضا باسضتخراج       1.564.297.00

ةضضض ائة إجنضضضاز املشضضضروأ مضضضن بلديضضضة أبضضضوظ" و سضضضليم ا للمضضضدعي للوقضضضوو علضضض  املسضضضاحة  

احلقيقيضضة املنلضضزة بضضال ي  موضضضوأ الضضدعوى. مضضع  إلضضزام املضضدع  علي ضضا كضضذلك بسضضدائ        

ال   كبدها املدعي نظري  أخري االنت اء من املشروأ وهضو إجيضار املثضي    القيمة انجيارية 

، وغرامضضة  ضضأخري 2016رهضضم سضضنويًا مضضن  ضضاريم ئيسضضمة  ئ 2.100.000.00بواقضضع مبلضض  

عضضضن كضضضي عضضضام  ضضضأخري كمضضضا هضضضو مضضضذكور بالعقضضضد بقيمضضضة  قديريضضضة قضضضدرها     %3بواقضضضع 

ئ من قيمضة العقضد وقيمضة    ئرهم. وكذا إلزام ا بإعائة ال رق بط املسد 1.500.000.00

احعمضاا املن ضذة مضن قبضضي املضدعي كضا يف ذلضضك احضضرار الض   كبضضدها بعضد خصضم قيمضضة          
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ئرهضضضضضضضضضم   10.829.320 – 10.629.619عقضضضضضضضضضد أا )الدفعضضضضضضضضضة احخضضضضضضضضضرية مضضضضضضضضضن ال  

وهو املبل  املطلوب رئ . أنكر  املضدع  علي ضا طلبضا  املضدعي رئ      (ئرهم199.701.00

دم مضن قبلضه لعضدم قيامضه فيمضا انت ض  إليضه مضن رأا علض  أا           قرير اوةة االستشارا املق

سضضضند أو مرجعيضضضة مضضضن خضضض ا  ضضضراحة بنضضضوئ اال  اقيضضضة املةمضضضة بضضضط الطضضضرفط، وبضضضرف    

قضق حمكمة اوا ئرجة: برف  الضدعوى. اسضتأن ق    29/11/2020الدعوى. وبتاريم

، وطلبضضضق قبولضضضه 2020لسضضضنة  2605املضضضدع  علي ضضضا هضضضذا احلكضضضم باالسضضضتئناو رقضضضم   

كً  وهسكق بأنه ورغم ما قد يتبائر حوا وهله أن االستئناو غضري مقبضوا لتخلضف    ة

ةضضريف املصضضل ة، إال أن احلكضضم املسضضتأنف رغضضم قضضضائه بضضرف  الضضدعوى فضضإن أسضضبابه        

 ضضضضمنق بيانضضضا   ل ضضضم ضضضضررا باملسضضضتأن ة، كمضضضا اسضضضتأن ه املضضضدعي باالسضضضتئناو رقضضضم     

ا هندسيا قام بب ضث الضدعوى   . وبعد ان ندبق حمكمة االستئناو خبري 2624/2020

بعدم جضواز    2020-2605يف االستئناو  20/4/2021وأوئأ  قرير  قضق بتاريم 

بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء جمدئا بضالزام   2020-2624. ويف االستئناو رقم 

 3.515.926.20املسضضتأنف ضضضدها بضضأن  ضضإئا للمسضضتأنف  قضضاب  مبلضض  امجضضالي قضضدر         

من طلبا . طعنق ةركة .................. للتطوير واالسضتثمار ضضض    ئرهم، ورف  ما عدا ذلك

ةضضضضركة الشضضضضخيف الواحضضضضد ذ.م.م يف هضضضضذا احلكضضضضم بطريضضضضم الضضضضنق  بضضضضالطعن رقضضضضم        

، وإذ عضرض  712/2021،كما طعن فيه )......................( بالطعن رقضم   677/2021

نظر حضدئ  جلسضة   الطعنان عل  هذ  احملكمة يف غرفة مشضورة رأ  ان مضا جضديران بضال    

 وقرر  ضم الطعن الثاني لبوا ونظرهما معا ل ر بايف .

 :677/2021أوال: يف الطعن رقم   

وحيضضث إن الطاعنضضة  نعضض  بالسضضب  احوا مضضن أسضضباب طعن ضضا علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه    

فال ضضة القضضانون واوطضضأ يف  طبيقضضه، وذلضضك حينمضضا قضضض  بعضضدم جضضواز االسضضتئناو رقضضم    

مضضن قبلضض ا لعضضدم حتقضضم ةضضريف املصضضل ة بالنسضضبة دضضا للطعضضن يف       املرفضضوأ 2605/2021

مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة، وكقولضة أن       150احلكم عل  حنو مضا  قضض  بضه املضائة     

 ضضضارا كلضضضي قضضضد قضضضض   615/2021احلكضضضم املسضضضتأنف الصضضضائر يف الضضضدعوى رقضضضم 

منق برف  الدعوى و  حيكم علي ا بشيء، غري ان حقيقة احمر غضري ذلضك حيضث  ضض    

أسباب احلكم املستأنف ما يإكضد بأنضه قضض  علض  املسضتأن ة )الطاعنضة حاليضا( كبلض          

ئرهضم   1.967.410ئرهم مقابي قيمة غرامضة التضأخري بانضضافة إىل مبلض       2.023.432

، اضضضافة لضضذلك فقضضد  ضضضمن عضضون ضضضد  انضضه قضضام بتن يضضذهاقيمضضة احعمضضاا الضض  ائعضض  املط



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
890 

اعنضضة وذلضضك حينمضضا قضضرر يف ةضضم منضضه إجضضراء       احلكضضم املسضضتأنف قضضضاءا  خضضرا ضضضد الط    

املقا ة القضائية من  لقضاء ن سضه وئون طلض  مضن اوصضوم بضط املضبلغط املتقضدمط وبضط          

 10.629.620الدفعضضضة الن ائيضضضة املسضضضت قة للطاعنضضضة يف ذمضضضة املطعضضضون ضضضضدها وقضضضدرها  

 ئرهضضضم، ومضضضن ثضضضم انت ضضض  يف أسضضضبابه بنضضضاء علضضض  هضضضذ  املقا ضضضة إىل إنقضضضا  قيمضضضة الدفعضضضة 

ئرهم ، وملا كانق هضذ  ال قضرة    6.638.778اوتامية املست قة دا لتصبح مبلغا قدر  

مضضن احلكضضم املسضضتأنف مر بطضضا بضضاملنطوق وقضضضق بضضإلزام الطاعنضضة بتلضضك املبضضال  وقامضضق      

بإجراء املقا ة بشضأن ا، فضإن هضذا القضضاء وبضرغم مضا يضوحي ظضاهر منطوقضه مضن أنضه              

لكونضضه قضضد قضضض  بضضرف  الضضدعوى، إال أن   يقضض  للمطعضضون ضضضد  بشضضيء ضضضد الطاعنضضة  

حقيقة احمر  إكد بأنه قضد  ضضمن قضضاءا علض  الطاعنضة حضط احتسض  للمطعضون ضضد           

املضضبلغط املضضذكورين وإجضضراء املقا ضضة ئون حتقضضم ةضضروط ا القانونيضضة، كضضا يتضضوفر معضضه         

للطاعنضضة ةضضريف املصضضل ة للطعضضن بطريضضم االسضضتئناو يف احلكضضم، وإذ خضضالف احلكضضم       

 ه هذا النظر وقض  بعد جواز االستئناو فيكون معيبا ويستوج  نقضه.املطعون في

مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة      150وحيث إن هذا النعي سضديد ذلضك أن الضنيف يف املضائة     

قد جرى علض  أنضه )ال جيضوز الطعضن يف اححكضام إال مضن احملكضوم عليضه وال جيضوز ممضن           

لبا ضه مضا   يضنيف القضانون علض       قبي احلكم  راحة أو ضمنًأ أو ممن قضي له بكي ط

غري ذلضك ( كضا مضإئا  أن منضايف املصضل ة احلقضة يف الطعضن علض  احلكضم هضو أن يكضون            

احلكم قد أضر الطاعن ف كضم عليضه بشضيء وصضمه، وهضو يكضون كضذلك متض            

يق  له بكي طلبا ه إذا كان مدعيا أو   يأخذ بكي ئفاعضه إذا كضان مضدع  عليضه.     

 ي أن املصل ة النظرية الب تة ال  صضلح أساسضا للطعضن بضالنق      ومن املقرر أيضا أن اح

مت  كان الطاعن ال حيقم أا ن ع من ورائ ا، إال أن ةريف القوا بعضدم  ضوافر املصضل ة    

املإئيضضة إىل عضضدم جضضواز الطعضضن ضضضضض وعلضض  مضضا جضضرى بضضه قضضضاء هضضذ  احملكمضضة ضضضضض وجضضوب أن    

ز القانوني الضذا يدعيضه كضا    يكون احلكم حمققا ملقصوئ الطاعن ومتمشيا مع املرك

ي    عليه من  ثار، حبيث ال يكون من ةضأنه إنشضاء التزامضا  جديضدة أو انبقضاء علض        

التزاما  يريد الت لي من ا أو حرمانه من حم يدعيه سواء ورئ  هذ  القيوئ يف منطضوق  

احلكضضم أو أسضضبابه طاملضضا كانضضق هضضذ  احسضضباب هضضي جضضوهر القضضضاء ولبضضه وال يسضضتقيم        

بغريهضضا و عتضضة ب ضضذ  املثابضضة مكملضضة للمنطضضوق. ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان البضضيان أنضضه  احلكضضم

ولضضئن كضضان منطضضوق احلكضضم املسضضتأنف قضضد جضضرى يف ظضضاهر  لصضضاا الطاعنضضة )البائعضضة(   

حط قض  برف  ئعوى املطعون ضد  )املشض ا( إال أنضه يف أسضبابه احساسضية املكملضة      
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ئرهضم لصضاا   2.023.432.00مبلض    علي ضا باحتسضاب  للمنطوق قد أضر ب ا حط قض  

املطعضضضضون ضضضضضد  مقابضضضضضي غرامضضضضة التضضضضضأخري يف  سضضضضليم املشضضضضروأ وكضضضضضذا احتسضضضضاب مبلضضضضض        

ئرهضضضم قيمضضضة احعمضضضاا الضضض  قضضضام ب ضضضا املطعضضضون ضضضضد  يف ال ضضضي  وإجضضضراء   1.564.297.00

املقا ة خبصضم هضذ  املبضال  مضن مسضت قا  الطاعنضة عضن القسضك احخضري املتبقضي دضا بذمضة             

فقضك بضدال عضن     ئرهم6.638.778.00ست م دا فقك مبل  حبيث يكون امل املطعون ضد 

ئرهم وذلك بصريح مضا ورئ بأسضبابه، ومضن ثضم فلضم يكضن القضضاء        10.629.620.00مبل  

بضضرف  الضضدعوى إال وليضضد مضضا خلضضيف إليضضه احلكضضم املسضضتأنف مضضن أن املطعضضون ضضضد  رغضضم          

ئائنضضا. وبالتضضالي فضضإن  للطاعنضضة  احتسضضاب املبضضال  املشضضار إلي ضضا لصضضاحله مضضا زاا مضضدينا ولضضيس   

مصضضضل ة قائمضضضة يف الطعضضضن يف احلكضضضم باالسضضضتئناو بقصضضضد إلغضضضاء مضضضا قضضضض  بضضضه احلكضضضم 

املستأنف يف أسبابه لصاا املطعون ضد ، وملا كان احلكم املطعون فيه قد خضالف هضذا   

النظر وقض  بعدم جواز االسضتئناو كضا قضاا بضه يف مدونا ضه  )وحيضث إن احلكضم الصضائر         

 ارا كلي قد قض  برف  الدعوى قبي املستأن ة ا ضليا   615/2020عوى رقم يف الد

و  حيكم علي ا بشيء وان ا است اضق يف استئناف ا عضن احسضباب والوقضائع الض    يضتم      

البناء علي ا واحلكم كوجب ا ضدها، عليضه  قضضي احملكمضة بعضدم جضواز االسضتئناو. ..(       

ائ  وينطضضوا علضض  فال ضضة القضضانون واوطضضأ يف  وكضضان مضضا قضضاا بضضه علضض  هضضذا الن ضضو غضضري سضض  

 طبيقه يتعط نقضه. عل  أن يكون مضع الضنق  انحالضة حيضث أن حمكمضة االسضتئناو         

   صي يف موضوأ االستئناو واكت ق باحلكم بعدم جواز .

 نق   ارا: 712/2021ثانيا: يف الطعن رقم 

ن فيضه فيمضا قضض  بضه مضن      ملا كان الطاعن يرمي بأسباب طعنضه إىل نقض  احلكضم املطعضو    

عدم احلكم له بأجرة املثي، ومضا قضاا بضه احلكضم مضن عضدم وجضوئ غض  و ضدليس مضن قبضي            

املطعون ضدها وحرمان الطاعن من التعوي ، كما هسك خبطأ اوةة فيما انت   إليضه  

 185من احتساب قيمة احرض حمي الدعوى، وكان مضن املقضرر وفضم مضا  قضضي بضه املضائة        

جراءا  املدنية أنه إذا ار بك املركز القانوني لكي من الطاعن وطاعن  خضر  من قانون ان

يف الطعن املنضم فإن نقض  احلكضم نقضضا كليضا بالنسضبة ححضدهما يسضتتبع نقضضه أيضضا          

بالنسضضبة ل خضضر حبيضضث  عضضوئ اوصضضومة واوصضضوم إىل مراكضضزهم السضضابقة علضض   ضضدور ،   

احلكضضم املطعضضون فيضضه، احمضضر الضضذا  وكانضضق احملكمضضة انت ضضق يف الطعضضن احوا إىل نقضض   

يوجضضض  نقضضضضه يف هضضضذا الطعضضضن أيضضضضا ئون حاجضضضة ملناقشضضضة أسضضضبابه ل ر بضضضايف بضضضط أسضضضباب   

 الطعنط.

********* 
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 ) ارا( 13/9/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد زكي مخيس 

 وعضوية املستشارين: عدالن احلاج، إمام عبد الظاهر حسانط .

(111) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  724)الطعن رقم 

( إجراءا  " إجضراءا  الت كضيم ". بطض ن. حتكضيم. ئعضوى " ئعضوى بطض ن حكضم         1

 الت كيم ". 

  ة أحكام احملكمط من حيث  سبيب ا ال  قاس بذا  املقاييس ال   قاس ب ا  -

ا  أحكضضام قضضضاء احملضضاكم العائيضضة.  قضضدير الضضدليي يف ئعضضوى الت كضضيم مضضن اختصضض        

احملضضاكم. لضضيس مضضن أسضضباب بطضض ن حكضضم الت كضضيم املنصضضو  علي ضضا حصضضرًا باملضضائة     

 بشأن الت كيم.   2018اسنة  6من القانون االحتائا 53

  

( إجراءا  " إجضراءا  الت كضيم ". بطض ن. حتكضيم. ئعضوى " ئعضوى بطض ن حكضم         2

 الت كيم ". وكالة حمكمة املوضوأ " سلطت ا ". 

ال يكضضون  ضض ي ا إال مضضن لضضه أهليضضة التصضضرو يف احلضضم حمضضي  اال  ضضاق علضض  الت كضضيم  -

 النزاأ.

 حم اح يي إجازة التصرو الصائر من وكيله الذا  اوز حدوئ وكالته. -

 انجازة ال حقة للتصرو كالوكالة السابقة.   -

  

( إجراءا  " إجضراءا  الت كضيم ". بطض ن. حتكضيم. ئعضوى " ئعضوى بطض ن حكضم         3

 كمة املوضوأ " سلطت ا ".الت كيم ". وكالة. حم

 ضمط الوكيي العقد املوكي يف ابرامه ةضريف الت كضيم. غضري جضائز إال بنضاء علض         -

  ضضوي  خضضا  لضضه بضضذلك مضضن املوكضضي. وجضضوب  قيضضد املوكضضي ب ضضذا الشضضريف متضض  أجضضاز        

الحقا.  استخ   انجازة ال حقضة مضن سضلطة حمكمضة املوضضوأ ئون رقابضة علي ضا مضن         

 سائغًا.   حمكمة النق  مت  كان

مثضضضاا اسضضضتخ   سضضضائ  لإلجضضضازة مضضضن قيضضضام الشضضضركة املوكلضضضة كواج ضضضة ئعضضضوى         -

 الت كيم بدعوى متقابلة حبم دا  علم بذا  عقد املقاولة املتضمن ةريف الت كيم.  
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( إجراءا  " إجضراءا  الت كضيم ". بطض ن. حتكضيم. ئعضوى " ئعضوى بطض ن حكضم         4

 ا ".الت كيم ". وكالة. حمكمة املوضوأ " سلطت 

جضواز أن  قضضرر هيئضضة الت كضضيم عقضضد اجللسضا  مضضن خضض ا وسضضائي اال صضضاا احلديثضضة    -

والضض  ال  تطلضض  حضضضور احطضضراو بأةخا ضض م للللسضضا  مضضا   يت ضضم احطضضراو علضض          

 خ و ذلك. أساس ذلك.  

 قضضدير هيئضضة الت كضضيم للتعضضوي  والتعضضوي  عضضن التضضاخري يف  قييضضد االعمضضاا فيمضضا         -

 رية. ليس من أسباب بط ن حكم الت كيم. يدخي يف سلطت ا التقدي

النعضضي املتعلضضم بضضبط ن حكضضم الت كضضيم املإسضضس علضض  ان ضضرائ أحضضد أعضضضاء هيئضضة         -

الت كيم بت ريضراحلكم الصضائر عضن اديئضة أو عضدم اجضراء املداولضة فيضه مضن أعضضائ ا           

 غري مقبوا. ما ئام جمرئ قوا مرسي   يثبق باالوراق.  

  

ن حكضضم احملكمضضط ال  ضضإئا إىل إعضضائة عضضرض املوضضضوأ   املقضضرر بضضأن ئعضضوى بطضض   -1

الضضذا قضضضق فيضضه هيئضضة الت كضضيم مضضن جديضضد امضضام احملكمضضة الضض   نظضضر ئعضضوى بط نضضه  

كما ال  إئا  لك الدعوى إىل مراقبة  طبيم احملكم للقانون ومدى فال ته أو خطئضه  

اس بضذا   يف  طبيقه أو  أويله ذلك أن   ة أحكام احملكمط من حيث  سبيب ا ال  ق

املقاييس ال   قضاس ب ضا أحكضام  قضضاء احملضاكم العائيضة وان  قضدير الضدليي يف ئعضوى          

الت كيم من اختصا  احملكم كا ال جيوز معه الطعن ببط ن حكضم الت كضيم إذا   

انص  النعي عل   قدير احملكضم لبئلضة واملسضتندا  املقدمضة يف النضزاأ لديضه باعتبارهضا        

ة ال  حيم حا مضن طضريف اوصضومة االسضتنائ إلي ضا يف طلض        ليسق من العيوب انجرائي

 2018لسضنة   6من القانون االحتائا رقم  53بط ن حكم الت كيم وفقًا لنيف املائة 

بشأن الت كيم من أنه ال يقبي االع اض عل  حكم الت كيم إال كوج  رفع ئعضوى  

  طالض  الضبط ن أن   بط ن إىل احملكمة أو اثناء نظر طل  املصائقة عل  احلكم وعل

يثبق أيًا من احسباب ا  ية: أ : عدم وجوئ ا  اق حتكضيم أو أن اال  ضاق كضان بضاطً  أو     

سضضقطق مد ضضه وفضضم القضضانون الضضذا أخضضضعه لضضه احطضضراو أو وفقضضًا دضضذا القضضانون وذلضضك يف   

حالة عدم وجوئ إةارة إىل قانون معضط، ب : أن أحضد احطضراو كضان وقضق إبضرام ا  ضاق        

فاقد احهلية أو ناقص ا وفقًا للقانون الذا حيكم احهلية، ج : عدم امضت     الت كيم

الشضضخيف أهليضضة التصضضرو يف احلضضم املتنضضازأ بشضضأنه وفقضضًا للقضضانون الضضذا حيكضضم أهليتضضه      

من هذا القضانون، ئ : إذا  عضذر علض  أحضد أطضراو الت كضيم        4املنصو  عليه يف املائة 
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بتعضضيط حمكضضم أو بضضإجراءا  الت كضضيم أو   قضضديم ئفاعضضه بسضضب  عضضدم إع نضضه  ضض ي ًا  

نتيلضضة إخضض ا هيئضضة الت كضضيم بأسضضس التقاضضضي أو حا سضضب   خضضر خضضارج عضضن إرائ ضضه،      

هض:إذا استبعد حكم الت كيم  طبيم القضانون الضذا ا  ضم احطضراو علض   طبيقضه علض         

موضوأ النزاأ، و: إذا مت  شكيي هيئة الت كضيم أو  عضيط أحضد احملكمضط علض  وجضه       

ححكضام هضذا القضانون أو ال  ضاق احطضراو، ز: إذا كانضق إجضراءا  الت كضيم         فالف 

باطلة بط نًا أثر يف احلكم أو  در حكم الت كضيم بعضد انت ضاء املضدة املقضررة لضه،  :       

إذا كضضان حكضضم الت كضضيم قضضد فصضضي يف مسضضائي   يشضضمل ا ا  ضضاق الت كضضيم أو جضضاوز   

فصضضي أجضضزاء احلكضضم اواضضضعة حضدوئ هضضذا اال  ضضاق، ومضضع ذلضضك إذا كضضان مضضن املمكضضن  

للت كضضيم عضضن أجزائضضه اوا ضضة باملسضضائي غضضري اواضضضعة لضضه، فضض  يقضضع الضضبط ن إال علضض  

 احجزاء احخرية وحدها.

أن اال  ضاق علض  الت كضيم ال      –وعل  ما جرى بضه قضضاء هضذ  احملكمضة      –املقرر  -2

نه جيوز لب ضيي  يكون   ي ًا إال ممن له أهلية التصرو يف احلم حمي النزاأ ، إال أ

إجازة التصرو الصائر مضن وكيلضه الضذا  ضاوز يف حضدوئ وكالتضه، وانجضازة ال حقضة         

دذا التصرو  عتة كالوكالة السابقة، و كون انجازة بكي فعي أو قوا  ضائر مضن   

،  2015املوكضضي كضضا يضضدا عليضضه  ضضراحة أو ئاللضضة وذلضضك وفضضم مضضا  قضضضي بضضه املائ ضضان          

 .املدنيةمن قانون املعام    2017

إنه ولئن كان ال جيوز للوكيي  ضمط العقد املوكي يف إبرامه ةريف الت كضيم   -3

إال بنضاء علض    ضضوي  خضا  مضضن املوكضي اولضضه ذلضك، إال أنضضه متض  أجضضاز  املوكضي فإنضضه        

يضضتعط عليضضه التقيضضد ب ضضذا الشضضريف، واسضضتخ   االجضضازة ال حقضضة مضضن سضضلطة حمكمضضة      

ى لتعلضضضقه بالضضضتعبري عضضن انرائة الضضذا يضكضضض ي    املوضضضوأ  ستخلصضضه مضضن ظضضضضروو الضضضدعو   

لقيضامه ا ضخاذ مضوقضف ال  ضدأ ظضروو احلضاا ةضكًا يف ئاللتضه علض  حقيقضة املقصضوئ ئون         

رقابة علي ا يف ذلك من حمكمة النق  مت  كان استخ   ا سائغًا له أ ضله الثابضق   

من ضضا لنائضض   يف احوراق، ملضضا كضضان ذلضضك وكانضضق الطاعنضضة    قضضدم الوكالضضة الصضضائرة      

املضضضدير العضضضام املضضضدعو ................... املوقضضضع علضضض  عقضضضد املقاولضضضة واملم ضضضور خبضضضامت الشضضضركة 

الطاعنضضة واملتضضضمن ةضضريف الت كضضيم حمضضي النضضزاأ وو   ثبضضق أن مضضن وقضضع وضضضع ذلضضك         

اوضضامت علضض  املقاولضضة املتضضضمن لضضذلك الشضضريف غضضري م ضضوض يف اال  ضضاق علضض  الت كضضيم       

قاولة وفقًا للشرويف الضوارئة بضذلك العقضد وواج ضق ئفضاأ الشضركة       وقامق بتن يذ عقد امل

املطعضضون ضضضدها احملتكمضضة يف ئعضضوى الت كضضيم بضضدعوى متقابلضضة  طالضض  حبضضم دضضا  علضضم  

بضضذا  عقضضد املقاولضضة املتضضضمن ةضضريف الت كضضيم كضضا يضضدا ئاللضضة واضضض ة علضض  اجاز  ضضا         
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معضضاوئة التمسضضك  اال  ضضاق علضض  ةضضريف الت كضضيم الضضوارئ بضضذلك العقضضد كضضا ال جيضضوز دضضا        

 .ببط ن ةريف الت كيم

إذ كضضان الضضبط ممضضا ورئ بصضض ي ة طعضضن الطاعنضضة ان هيئضضة الت كضضيم قضضد عقضضد        -4

وأ ضضدر  احلكضضم يف  لضضك الضضدعوى    18/6/2020جلسضضة الت كضضيم الوحيضضدة بتضضاريم   

ومضضن ثضضم يكضضون احلكضضم الصضضائر مضضن  لضضك اديئضضة كضضان خضض ا       25/9/2020بتضضاريم 

بشضأن   2018لسضنة   6مضن القضانون رقضم     42 وفقًا لضنيف املضائة   الستة اة ر املقررة قانونًا

من ذا  القانون ما   يت م احطراو عل  خض و ذلضك    33الت كيم وقد أجاز  املائة 

ان  قضضرر هيئضضة الت كضضيم عقضضد اجللسضضا  مضضن خضض ا وسضضائي اال صضضاا احلديثضضة والضض  ال     

الت كضيم    تطل  حضور احطراو بشكي ةخصي للللسضا  ومضن ثضم ال يبطضي حكضم     

عقد  لك اجللسا  عن بعد كما    ثبق الطاعنضة ان ضرائ احضد أعضضاء هيئضة الضت كم       

بت رير احلكضم الصضائر مضن  لضك اديئضة او عضدم اجضراء املداولضة فيضه مضن أعضضائ ا وورئ            

ئفاع ضضضا يف هضضضذا الشضضضأن مرسضضضً    يسضضضاند  ئليضضضي وكضضضان يف  قضضضدير هيئضضضة الت كضضضيم     

طعضون ضضدها ومن ضا التعضوي  عضن التضأخري يف  ن يضذ        للتعوي  املقضي به للم تكمة امل

االعمضضاا مضضا يضضدخي يف سضضلطة هيئضضة الت كضضيم التقديريضضة وال يضضن   سضضببًا لطلضض  بطضض ن   

حكم الت كيم كا ال يعد فال ة للقانون الواج  التطبيم يف حكضم الت كضيم، وإذ   

طض ن  انت   احلكم املطعون فيضه إىل  لضك النتيلضة الصض ي ة وقضض  بضرف  الضدعوى ب       

حكم الت كيم فإنه يكون قد  ائو   يح القانون ويض   الطعن عل  غري سضند  

 خليقًا بالرف .

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي   -عل  ما يبط من احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق      –حيث إن الواقعا  

حتكضيم  ضارا   اسضتئناو   2021لسضنة   2قامضق الضدعوى رقضم    الشركة الطاعنضة أ يف أن 

يف ئعضوى   25/9/2020الصائر بتاريم وظ" بطل  احلكم ببط ن حكم الت كيم أب

، لضبط ن  مركز أبو ظض" للتوفيضم والت كضيم التلضارا     2019لسنة  54الت كيم رقم 

و م ضضوض باال  ضضاق علضض  الت كضضيم، أاال  ضضاق علضض  الت كضضيم لتوقيعضضه مضضن غضضري موكضضي  

كضضون احملكمضضط   يعقضضدا وللضضبط ن يف انجضضراءا  الضض  أثضضر  يف حكضضم الت كضضيم ل

والسضتبعائ  ولعضدم إ ضدار احلكضم خض ا سضتة أةض ر       جلسة واحدة طواا مدة الت كيم 

حكضضم الت كضضيم للقضضانون الواجضض  التطبيضضم يف الضضدعوى املتقابلضضة بشضضأن غرامضضة التضضأخري   

واملبضضضال  الضضض  قضضضدر  ا بالزيضضضائة عضضضن قيمضضضة املقاولضضضة اح ضضضلية ويف  قضضضدير التعضضضوي  عضضضن     
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قضضق حمكمضة االسضتئناو     21/4/2021احضرار احئبيضة، بتضاريم   الكس  ال ائق و

بضضرف  الضضدعوى، طعنضضق الشضضركة الطاعنضضة يف هضضذا القضضضاء بطريضضم الضضنق  وأوئعضضق      

الشركة املطعون ضدها مذكرة التمسق في ضا رفض  الطعضن، وإذ عضرض الطعضن علض        

 هذ  احملكمة يف غرفة مشورة رأ  أنه جديرة بالنظر حدئ  جلسة لنظرها.

إن الشضضضركة الطاعنضضضة  نعضضضي بالسضضضب  احوا مضضضن أسضضضباب الطعضضضن علضضض  احلكضضضم   وحيضضضث

املطعضضون فيضضه فال ضضة القضضانون واوطضضأ يف  طبيقضضه وال سضضائ يف االسضضتدالا والتنضضاق  إذ    

اقضضام قضضضاء  بضضرف  الضضدفع بضضبط ن ةضضريف الت كضضيم لعضضدم   ضضوي  املوقضضع علضض  ذلضضك          

قاولضضضة موضضضضوأ حكضضضم الشضضضريف يف اال  ضضضاق علضضض  الت كضضضيم علضضض  سضضضند مضضضن أن عقضضضد امل 

الت كيم مم ور خبامت الشضركة وأن  لضك احخضرية    نكضر هضذا اوضامت و   ثبضق أن        

الضضذا وضضضع هضضذا اوضضامت غضضري م ضضوض بقبضضوا ةضضريف الت كضضيم وأنضضه قضضد ثبضضق حبكضضم          

الت كضضيم أنضضه قضضد مت  ن يضضذ العقضضد واسضضت م املبضضال  املدفوعضضة مسضضبقًا وإ ضضدار خطضضاب         

وأ و ن يذ جزء منه والتعامي يف مجيع املعضام   مضع   ضمان بنكي واست م أساس املشر

ةخيف املوقع علض  العقضد والضذا يشضغي منصض  النائض  احوا لضرئيس الشضركة الطاعنضة          

كما أقامضق  لضك احخضرية ئعضوى متقابلضة كضا ي يضد موافقت ضا علض  الت كضيم باعتبارهضا            

 قرينة عل    ةإجازة الحقة من ا رغم أن وجوئ خامت الشركة عل  عقد املقاولة ليس 

ةضضريف الت كضضيم الضضوارئ بعقضضد املقاولضضة فضضضً  عضضن أن املوقضضع علضض  العقضضد غضضري م ضضوض أو   

موكي يف اال  اق عل  الت كيم وأن املوكي ةخيف  خضر يضدع  ................. وانضه لضيس     

يف  قديم الطاعنة الئعاء متقابضي يف ئعضوى الت كضيم املقامضة ضضدها قرينضة علض  قبودضا         

وا ا كانق  لك الدعوى املتقابلة وسيلة مضن وسضائي الضدفاأ وقضد خلضك      ةريف الت كيم 

احلكضضم املطعضضون فيضضه بضضط  ن يضضذ العقضضد وإجضضازة ةضضريف الت كضضيم الضضذا   يضضتم   ضضوض     

املوقضضضع عليضضضه باال  ضضضاق علضضض  هضضضذا الشضضضريف رغضضضم مضضضا ورئ بضضضاحلكم مضضضن أن اال  ضضضاق علضضض   

ك اال  ضاق باعتبضار  مضن    الت كيم من الوكيي ال بد من وجوئ وكالة خا ة  بضيح لضه ذلض   

اعماا التصرو وقد انت   وجضوئ  لضك الوكالضة أو ذلضك الت ضوي  خا ضة وان التوكيضي        

الصضضضضائر ملضضضضدير الشضضضضركة الطاعنضضضضة املضضضضدعو ......................... ال يبضضضضيح لضضضضه اال  ضضضضاق علضضضض   

الت كضضيم ومضضن ثضضم ال يكضضون اال  ضضاق علضض  الت كضضيم الصضضائر مضضن نائضض  املضضدير املضضدعو      

.................. السضضابم غضضري ملضضزم لشضضركة الطاعنضضة خا ضضة مضضع خلضضو احوراق مضضن وجضضوئ     ......

 وكيي يبيح دذا احخري اال  اق عل  ةريف الت كيم وقد  در حكضم الت كضيم ئون   

ان  عقد هيئة الت كيم جلسة واحدة و  يثبق إجراء مداولة بط أعضاء  لك اديئة و  
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يضضة فضضضً  عضضن عضضدم ئراسضضت ا للضضدعوى املتقابلضضة يف       يصضضدر احلكضضم خضض ا املضضدة القانون   

الت كضضضيم ملقامضضضة مضضضن الطاعنضضضة خا ضضضة وان عضضضضوا اديئضضضة املستشضضضار ............................ 

والضضضدكتور ......................... ................ اجلنسضضضية ومتواجضضضدان  م وريضضضة مصضضضر العربيضضضة    

اسضضضي انلك ونضضضي وإن مت عقضضضد جلسضضضة  وكانضضضق  رسضضضي إلي مضضضا الضضضوراق عضضضن طريضضضم ال   

يومًا فقك من  قديم احملتكمة رئهضا  30أا بعد  18/6/2020حيدة بتاريم حتكيم و

مع مذكرة ئفاأ الطاعنة احملتكم ضدها والدعوى املتقابلة و   كن املطعون ضضدها  

قد قدمق ئفاع ا بشأن ئعوى الطاعنة املتقابلة كا  كضون هيئضة الت كضيم قضد اهضدر       

طاعنة يف الدفاأ خا ة و   ر مداولة بضط احملكمضط وان ضرئ أحضد احملكمضط      حم ال

بكتابة احلكم وقض  حكم الت كيم باملبل  الذا طلبه كي من الطاعنضة واملطعضون   

ضدها وخالف قضانون ئولضة انمضارا  العربيضة املت ضدة الضذا ا  ضم احطضراو علض   طبيقضه           

اكتمضاا اعمضاا املشضروأ وقضدر مبضال        وقض  بالتعوي  بشأن غرامة التضأخري رغضم عضدم   

 زيضضد عضضضن قيمضضة املقاولضضضة وبضضال  يف  قضضضدير التعضضضوي  املقضضضي بضضضه للمطعضضون ضضضضدها عضضضن      

الكس  ال ائق واحضرار احئبية كمضا اسضتبعد  هيئضة الت كضيم يف حكم ضا  قضارير       

اوضضةة االستشضضارية املقدمضضة مضضن طضضريف الت كضضيم واسضضتند  يف قضضضائ ا علضض  التقريضضر        

مسضتعلي  ضارا    2018لسنة19اوبري املنتدب يف ئعوى اثبا  احلالة رقم  الصائر من

أبو ظ" مما يعي  احلكم املطعون فيه ويستوج  نقضه . وحيث إن هضذا النعضي مضرئوئ    

كضا هضو مقضرر بضأن ئعضوى بطضض ن حكضم احملكمضط ال  ضإئا إىل إعضائة عضرض املوضضضوأ           

الضض   نظضضر ئعضضوى بط نضضه الضضذا قضضضق فيضضه هيئضضة الت كضضيم مضضن جديضضد امضضام احملكمضضة  

كما ال  إئا  لك الدعوى إىل مراقبة  طبيم احملكم للقانون ومدى فال تضه أو خطئضه   

يف  طبيقضضه  أو  أويلضضه ذلضضك أن  ضض ة أحكضضام احملكمضضط مضضن حيضضث  سضضبيب ا ال  قضضاس      

بضضذا  املقضضاييس الضض   قضضاس ب ضضا أحكضضام قضضضاء احملضضاكم العائيضضة وان  قضضدير الضضدليي يف   

مضضضن اختصضضضا  احملكضضضم كضضضا ال جيضضضوز معضضضه الطعضضضن بضضضبط ن حكضضضم ئعضضضوى الت كضضضيم 

الت كضضيم إذا انصضض  النعضضي علضض   قضضدير احملكضضم لبئلضضة واملسضضتندا  املقدمضضة يف النضضزاأ  

لديه باعتبارها ليسق من العيوب انجرائية ال  حيم حا من طضريف اوصضومة االسضتنائ    

مضن القضانون االحتضائا رقضم      53إلي ا يف طل  بط ن حكم الت كيم وفقًا لنيف املضائة   

بشضضأن الت كضضيم مضضن أنضضه ال يقبضضي االعضض اض علضض  حكضضم الت كضضيم إال  2018لسضضنة  6

كوج  رفع ئعوى بط ن إىل احملكمة أو اثناء نظر طل  املصائقة عل  احلكم وعلض   

طالضض  الضضبط ن أن يثبضضق أيضضًا مضضن احسضضباب ا  يضضة: أ : عضضدم وجضضوئ ا  ضضاق حتكضضيم أو أن       

اطً  أو سضقطق مد ضه وفضضم القضانون الضذا أخضضعه لضه احطضراو أو وفقضضًا        اال  ضاق كضان بض   
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دذا القضانون وذلضك يف حالضة عضدم وجضوئ إةضارة إىل قضانون معضط، ب : أن أحضد احطضراو           

كان وقق إبرام ا  ضاق الت كضيم فاقضد احهليضة أو ناقصض ا وفقضًا للقضانون الضذا حيكضم          

يف احلم املتنازأ بشضأنه وفقضًا للقضانون    احهلية، ج : عدم امت   الشخيف أهلية التصرو 

من هذا القانون، ئ : إذا  عذر علض  أحضد    4الذا حيكم أهليته املنصو  عليه يف املائة 

أطضضضراو الت كضضضيم  قضضضديم ئفاعضضضه بسضضضب  عضضضدم إع نضضضه  ضضض ي ًا بتعضضضيط حمكضضضم أو       

بإجراءا  الت كيم أو نتيلة إخ ا هيئة الت كيم بأسس التقاضي أو حا سضب   خضر   

ج عن إرائ ه،   : إذا استبعد حكم الت كضيم  طبيضم القضانون الضذا ا  ضم احطضراو       خار

علضض   طبيقضضه علضض  موضضضوأ النضضزاأ، و : إذا مت  شضضكيي هيئضضة الت كضضيم أو  عضضيط أحضضد     

احملكمط عل  وجه فالف ححكام هذا القانون أو ال  ضاق احطضراو، ز : إذا كانضق    

حلكضم أو  ضدر حكضم الت كضيم بعضد انت ضاء       إجراءا  الت كيم باطلة بط نًا أثر يف ا

املدة املقررة لضه،   : إذا كضان حكضم الت كضيم قضد فصضي يف مسضائي   يشضمل ا ا  ضاق          

الت كضيم أو جضضاوز حضضدوئ هضضذا اال  ضاق، ومضضع ذلضضك إذا كضضان مضن املمكضضن فصضضي أجضضزاء    

احلكم اواضعة للت كيم عن أجزائضه اوا ضة باملسضائي غضري اواضضعة لضه، فض  يقضع         

وعل  ما جرى بضه قضضاء هضذ      –، وكان املقرر ن إال عل  احجزاء احخرية وحدهاالبط 

أن اال  اق علض  الت كضيم ال يكضون  ض ي ًا إال ممضن لضه أهليضة التصضرو           –احملكمة 

يف احلم حمي النزاأ، إال أنضه جيضوز لب ضيي إجضازة التصضرو الصضائر مضن وكيلضه الضذا          

ة دضذا التصضرو  عتضة كالوكالضة السضابقة،       اوز يف حدوئ وكالته، وانجازة ال حقض 

و كضون انجضازة بكضي فعضي أو قضوا  ضائر مضن املوكضي كضا يضدا عليضه  ضراحة أو ئاللضضة             

مضضن قضضانون املعضضام   املدنيضضة، وأنضضه   2017،  2015وذلضضك وفضضم مضضا  قضضضي بضضه املائ ضضان  

ء ولئن كان ال جيوز للوكيي  ضضمط العقضد املوكضي يف إبرامضه ةضريف الت كضيم إال بنضا       

عل    وي  خا  من املوكي اوله ذلك، إال أنه مت  أجاز  املوكضي فإنضه يضتعط عليضه     

التقيضضضد ب ضضضذا الشضضضريف، واسضضضتخ   االجضضضازة ال حقضضضة مضضضن سضضضلطة حمكمضضضة املوضضضضوأ    

 ستخلصه من ظضضروو الضدعوى لتعلضقه بالضتعبري عن انرائة الذا يضكضض ي لقيضضامه ا ضضخاذ    

يف ئاللتضه علض  حقيقضة املقصضوئ ئون رقابضة علي ضا يف       مضوقضف ال  دأ ظروو احلاا ةضكًا  

ذلك من حمكمة النق  مت  كان استخ   ا سائغًا له أ ضله الثابضق يف احوراق، ملضا    

كان ذلك وكانق الطاعنة    قدم الوكالضة الصضائرة من ضا لنائض  املضدير العضام املضدعو        

 ضور خبضامت الشضركة الطاعنضة واملتضضمن      .......................... املوقع عل  عقضد املقاولضة  واملم  

ةضضريف الت كضضيم حمضضي النضضزاأ وو   ثبضضق أن مضضن وقضضع وضضضع ذلضضك اوضضامت علضض  املقاولضضة      

املتضضضمن لضضذلك الشضضريف غضضري م ضضوض يف اال  ضضاق علضض  الت كضضيم وقامضضق بتن يضضذ عقضضد         
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املقاولضضة وفقضضًا للشضضرويف الضضوارئة بضضذلك العقضضد وواج ضضق ئفضضاأ الشضضركة املطعضضون ضضضدها       

 ئعوى الت كيم بدعوى متقابلة  طال  حبم دضا  علضم بضذا  عقضد املقاولضة      احملتكمة يف

املتضضضمن ةضضريف الت كضضيم كضضا يضضدا ئاللضضة واضضض ة علضض  اجاز  ضضا اال  ضضاق علضض  ةضضريف          

الت كيم الوارئ بذلك العقد كا ال جيوز دا معاوئة التمسك ببط ن ةريف الت كضيم،  

الت كضضيم قضضد عقضضد  جلسضضة    وكضضان الضضبط ممضضا ورئ بصضض ي ة طعضضن الطاعنضضة ان هيئضضة      

وأ ضضدر  احلكضضم يف  لضضك الضضدعوى بتضضاريم    18/6/2020الت كضضيم الوحيضضدة بتضضاريم  

ومن ثم يكون احلكم الصائر من  لك اديئة كان خض ا السضتة اةض ر     25/9/2020

بشأن الت كيم وقضد   2018لسنة  6من القانون رقم  42املقررة قانونًا وفقًا لنيف املائة 

ذا  القانون ما   يت ضم احطضراو علض  خض و ذلضك ان  قضرر هيئضة        من  33أجاز  املائة 

الت كضضيم عقضضد اجللسضضا  مضضن خضض ا وسضضائي اال صضضاا احلديثضضة والضض  ال  تطلضض  حضضضور  

احطضضراو بشضضكي ةخصضضي للللسضضا  ومضضن ثضضم ال يبطضضي حكضضم الت كضضيم عقضضد  لضضك          

يضر  اجللسا  عضن بعضد كمضا    ثبضق الطاعنضة ان ضرائ احضد أعضضاء هيئضة الضت كم بت ر          

احلكم الصائر من  لك اديئة او عدم اجراء املداولة فيضه مضن أعضضائ ا وورئ ئفاع ضا يف     

هذا الشأن مرسً    يساند  ئليي وكضان يف  قضدير هيئضة الت كضيم للتعضوي  املقضضي       

به للم تكمة املطعون ضدها ومن ا التعضوي  عضن التضأخري يف  ن يضذ االعمضاا مضا يضدخي        

ديرية وال ين   سببًا لطل  بطض ن حكضم الت كضيم كضا     يف سلطة هيئة الت كيم التق

ال يعضضد فال ضضضة للقضضانون الواجضضض  التطبيضضم يف حكضضضم الت كضضيم ، وإذ انت ضضض  احلكضضضم     

املطعون فيه إىل  لك النتيلة الص ي ة وقض  برف  الدعوى بط ن حكم الت كضيم  

  .فإنه يكون قد  ائو   يح القانون ويض   الطعن عل  غري سند خليقًا بالرف

 

********** 
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 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد زكي مخيس 

 وعضوية املستشارين: عدالن احلاج، إمام عبدالظاهر حسانط.
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 ق . أ( 15س  2021لسنة  795)الطعن رقم 

  حتكضضيم. بطضض ن. " ئعضضوى " ئعضضوى بطضض ن حكضضم الت كضضيم ". إجضضراءا  " إجضضراءا     

 الت كيم.

ئعضضوى بطضض ن حكضضم احملكمضضط ال ي  ضض  علي ضضا إعضضائة عضضرض املوضضضوأ مضضن جديضضد   -

 امام احملكمة ال   نظر ئعوى بط نه.  

ال  إئا إىل مراقبة   طبيضم احملكضم للقضانون ومضدى فال تضه أو خطئضه يف  طبيقضه         - 

 أو  اويله. علة ذلك.

مضضضن القضضضانون  53باملضضضائة  وجضضضوب اسضضضتنائها إىل أسضضضباب إجرائيضضضة منصضضضو  علي ضضضا   - 

بشضضأن الت كضضيم. لضضيس مضضن بين ضضا النعضضي املتعلضضم بتقضضدير    2018لسضضنة  6االحتضضائا رقضضم 

 احملكم ل ئلة واملستندا  املقدمه يف النزاأ. مثاا. 

  

املقرر بأن ئعوى بط ن حكم احملكمط ال  إئا إىل إعائة عضرض املوضضوأ الضذا     -

حملكمضة الض   نظضر ئعضوى بط نضه كمضا ال       قضق فيه هيئة الت كيم من جديد امضام ا 

 ضضإئا  لضضك الضضدعوى إىل مراقبضضة  طبيضضم احملكضضم للقضضانون ومضضدى فال تضضه أو خطئضضه يف       

 طبيقه أو  أويله ذلضك أن  ض ة أحكضام احملكمضط مضن حيضث  سضبيب ا ال  قضاس بضذا           

املقاييس ال   قضاس ب ضا أحكضام  قضضاء احملضاكم العائيضة وان  قضدير الضدليي يف ئعضوى          

لت كيم من اختصا  احملكم كا ال جيوز معه الطعن ببط ن حكضم الت كضيم إذا   ا

انص  النعي عل   قدير احملكضم لبئلضة واملسضتندا  املقدمضة يف النضزاأ لديضه باعتبارهضا        

ليسق من العيوب انجرائية ال  حيم حا مضن طضريف اوصضومة االسضتنائ إلي ضا يف طلض        

 2018لسضنة  6من القانون االحتضائا رقضم    53ئة بط ن حكم الت كيم وفقًا لنيف املا

بشأن الت كيم من أنه ال يقبي االع اض عل  حكم الت كيم إال كوج  رفع ئعضوى  

بط ن إىل احملكمة أو اثناء نظر طل  املصائقة عل  احلكم وعل  طالض  الضبط ن أن   

ان بضاطً  أو  يثبق أيًا من احسباب ا  ية: أ: عدم وجضوئ ا  ضاق حتكضيم أو أن اال  ضاق كض     
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سضضقطق مد ضضه وفضضم القضضانون الضضذا أخضضضعه لضضه احطضضراو أو وفقضضًا دضضذا القضضانون وذلضضك يف   

حالة عدم وجوئ إةضارة إىل قضانون معضط، ب: أن أحضد احطضراو كضان وقضق إبضرام ا  ضاق          

الت كيم فاقد احهلية أو ناقص ا وفقًا للقانون الذا حيكم احهليضة، ج: عضدم امضت      

و يف احلضضم املتنضضازأ بشضضأنه وفقضضًا للقضضانون الضضذا حيكضضم أهليتضضه    الشضضخيف أهليضضة التصضضر 

مضن هضذا القضانون، ئ: إذا  عضذر علض  أحضد أطضراو الت كضيم          4املنصو  عليه يف املائة 

 قضضديم ئفاعضضه بسضضب  عضضدم إع نضضه  ضض ي ًا بتعضضيط حمكضضم أو بضضإجراءا  الت كضضيم أو   

رج عضضن إرائ ضضه،  نتيلضضة إخضض ا هيئضضة الت كضضيم بأسضضس التقاضضضي أو حا سضضب   خضضر خضضا    

هض:إذا استبعد حكم الت كيم  طبيم القضانون الضذا ا  ضم احطضراو علض   طبيقضه علض         

موضوأ النزاأ، و: إذا مت  شكيي هيئة الت كضيم أو  عضيط أحضد احملكمضط علض  وجضه       

فالف ححكضام هضذا القضانون أو ال  ضاق احطضراو، ز: إذا كانضق إجضراءا  الت كضيم         

كم أو  در حكم الت كضيم بعضد انت ضاء املضدة املقضررة لضه،  :       باطلة بط نًا أثر يف احل

إذا كضضان حكضضم الت كضضيم قضضد فصضضي يف مسضضائي   يشضضمل ا ا  ضضاق الت كضضيم أو جضضاوز   

حضدوئ هضضذا اال  ضضاق، ومضضع ذلضضك إذا كضضان مضضن املمكضضن فصضضي أجضضزاء احلكضضم اواضضضعة  

إال علضض  للت كضضيم عضضن أجزائضضه اوا ضضة باملسضضائي غضضري اواضضضعة لضضه، فضض  يقضضع الضضبط ن 

احجزاء احخرية وحدها، ملا كان ذلك وكانضق الطاعنضة قضد هسضكق بضبط ن حكضم       

الت كيم حمي النزاأ عل  سند من إخ ا هيئة الت كضيم بضإجراءا  وأسضس التقاضضي     

بشأن عدم مناقشة أو احخذ باحئلة املقدمة من ا لدى  لك اديئة والض  هثلضق يف ةض ائة    

من ضا بشضأن عضدم  ض ة ةض ائا  إجنضاز الضدورا  التدريبيضة         ة وئها واملستندا  املقدمة 

لضضدى هيئضضة الت كضضيم والضض  علضض  أسضضاس    -احملضضتكم  –املقدمضضة مضضن املطعضضون ضضضدها 

من ضضا قضضضي للمطعضضون ضضضدها بضضاملبل  املقضضضي بضضه حبكضضم الت كضضيم، وكضضان الضضبط مضضن   

دا  احوراق وحكم الت كيم حمي النزاأ انه قد  ضمن ملخضيف لوقضائع النضزاأ واملسضتن    

و ضضضمنه أسضضباب بسضضماأ ةضض ائة الشضض وئ ومضضا قضضدم مضضن مسضضتندا  مضضن طضضريف خصضضومة          

الت كيم وقد ناقا ةض ائا  االجنضاز حمضي الطعضن وانت ض  إىل  ض ت ا لقيضام الطاعنضة         

بضالتوقيع علي ضضا وقضضض  علضض  أسضضاس مضضن ذلضضك بضاملبل  املقضضضي بضضه فضضضً  عضضن مضضا  ضضضمنته   

قد اطمأنق وأخضذ  بشض ائا  انجنضاز    وقائع   ي ة طعن الطاعنة بان هيئة الت كيم 

املقدمضة مضضن املطعضضون ضضضدها احملكضتم كضضا يضضدا علضض  أن هيئضة الت كضضيم الضض  أ ضضدر     

حكم الت كيم حمي الطعن قد  ناولق بال  يف والدراسة ائلة اوصضوم ومسضتندا  م   

ورج ضق احئلضة املقدمضة مضن املطعضون ضضدها وفقضًا لسضلطت ا التقديريضة كضا ال جيضوز معضضه            

نضضة النعضضي علضض   قضضدير هيئضضة الت كضضيم لبئلضضة واملسضضتندا  املقدمضضة يف النضضزاأ لديضضه  للطاع
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باعتبارها ليسق من العيوب انجرائية ال  حيم حا من طريف اوصومة االستنائ إلي ضا  

يف طل  بط ن حكم الت كيم ، وإذ التضزم احلكضم املطعضون فيضه هضذا النظضر وقضضي        

نضضزاأ فإنضضه يكضضون قضضد  ضضائو  ضض يح  بضضرف  ئعضضوى بطضض ن حكضضم الت كضضيم حمضضي ال 

 القانون ويض   الطعن عل  غري سند خليقًا بالرف .

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي   -عل  ما يبط من احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق      –حيث إن الواقعا  

حتكضيم  ضضارا  اسضتئناو   2021لسضنة   3اقامضق الضدعوى رقضم    الشضركة الطاعنضة   يف أن 

يف  28/2/2021الصضضائر بتضضاريم  كضضم بضضبط ن حكضضم الت كضضيم   أبضضوظ" بطلضض  احل 

مركضضضز أبضضضو ظضضض" للتوفيضضضم والت كضضضيم    2017لسضضضنة  22الضضضدعوى الت كيميضضضة رقضضضم  

أبرمضضق الطاعنضضة  14/12/2014انضضه كوجضض  بتضضاريم  ، علضض  سضضند مضضن القضضواالتلضضارا

م واملطعون ضدها ا  اقية خدما  التزمق كوجب ا  لك احخرية بتصضميم و طضوير و قضدي   

خطك وئورا   دريبية للطاعنة وقد ئب او و بين ما بشأن  ن يذ  لك اال  اقيضة الض    

 2017لسضنة 22ون ضدها ئعوى الت كيم رقم  ضمنق ةريف الت كيم فأقامق املطع

ا بطلضضضضض  الزام ضضضضضا كبلضضضضض    لضضضضضدى مركضضضضضز أبضضضضضو ظضضضضض" للتوفيضضضضضم والت كضضضضضيم التلضضضضضار    

ا للطاعنضضة كوجضض   لضضك ئرهضضم مقابضضي اوضضدما  الضض  زعمضضق ان ضضا قضضدمت  130.000.00

اال  اقية فضً  عن التعوي  والرسوم واملصروفا ، وائعضق الطاعنضة  قضابً  لضدى هيئضة      

ئرهضم  8.290.650دها بضأن  ضإئا دضا مبلض      الت كيم بطل  احلكم بالزام املطعون ض

علضضض  سضضضند بضضضان املطعضضضون ضضضضدها قضضضد اخلضضضق بالتزاما  ضضضا التعاقديضضضة وفشضضضلق يف  قضضضديم     

ي ضضا بصضضورة  ضض ي ة ومرضضضية ويف الوقضضق املناسضض  إذ كضضان جيضض      اوضضدما  املت ضضم عل 

من ضا فقضك و   قضم بضإجراءا       44ئروة  دريبيضة و   قضدم سضوى     53علي ا  قضديم عضدئ   

املصضضائقة علضض  وثضضائم   ضضوي  التضضدري  مضضن اجل ضضا  املختصضضة كضضا جعضضي  لضضك الضضدورا        

غضم  قضديم الطاعنضة    املقدمة من ا ليسق ذا  قيمة وغري  احلة للغرض املرجضو من ضا، ور  

احئلة واملستندا  وة ائة الش وئ ال   ثبضق احخطضاء العديضدة بتلضك الضدورا  التدريبيضة       

املقدمة من املطعون ضدها وأوجه القصور الشديدة وعدم جدواها وأن ة ائا  انجنضاز  

املقدمة من  لك احخرية إىل هيئة الت كيم مت التوقيع علي ضا مضن غضري املخضولط بضالتوقيع      

وأن ذلك التوقيع مت عن طريم اوداأ واالحتياا قبي اجناز مراحي التدري  املت م علي ا 

غضضري أن هيئضضة الت كضضيم قضضضق للمطعضضون ضضضد  احملكضضتم بضضبع  طلبا ضضه اسضضنائًا لتلضضك       

الش ائا  الباطلة كا  كون  لك اديئة قد أخلق بأسس التقاضضي وأغ لضق حبضث ئفضاأ     

ه الضضرأا يف الضضدعوى كضضا يبطضضي حكضضم الت كضضيم   الطاعنضضة الضضذا لضضو مت حبثضضه لضضتغري وجضض  
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قضضضق حمكمضضة االسضضتئناو بضضرف  الضضدعوى،   9/6/2021فأقامضضق الضضدعوى، بتضضاريم 

طعنضق الشضضركة الطاعنضة يف هضضذا احلكضم بطريضضم الضنق ، أوئعضضق الشضركة املطعضضون      

ضدها مذكرة التمسق في ا رف  الطعضن، وإذ عضرض الطعضن علض  هضذ  احملكمضة يف       

 جدير بالنظر ف دئ  جلسة لنظر .  غرفة مشورة رأ  أنه 

وحيث إن الشركة الطاعنة  نعي عل  احلكضم املطعضون فيضه اوطضأ يف  طبيضم القضانون       

والقصضضور يف التسضضبي  وال سضضائ يف االسضضتدالا وانخضض ا حبضضم الضضدفاأ إذ اقضضام قضضضاء          

برف  طل  الطاعنة بط ن حكم الت كيم علض  سضند مضن أن احملكضم   اضرج عضن       

عل  الت كيم وأخذ كا اطمأن إليه من احئلة و املسضتندا  املقدمضة لديضه     ةريف اال  اق

ومن ضضا إفضضائا  ةضض وئ طضضريف الت كضضيم و ضضضمن احلكضضم ن ضضايف النضضزاأ بضضط الطضضرفط           

وأ ضضدر حكمضضه ومضضن ثضضم فضضإن مضضا اثار ضضه الطاعنضضة بضضأن هيئضضة الت كضضيم    نظضضر ةضض ائة   

وكانضضضق ةضضض ائة الشضضض وئ ةضضض وئها بضضضأن  ضضضوقيع م علضضض  ةضضض ائا  انجنضضضاز مت بسضضضوء نيضضضة  

واملستندا  املقدمة من الطاعنة حمي  قييم من هيئضة الت كضيم ومضن املسضائي التقديريضة      

حملكضضم و تعلضضم بضضوزن الضضدليي ليسضضق مضضن العيضضوب انجرائيضضة الضض  حيضضم ملضضدعي الضضبط ن      

التمسك ب ا رغم أن إةارة حكم الت كيم إىل ان هيئة الت كيم قد استمعق لشض ائة  

 بالضضرورة وبصضورة  لقائيضة أن  لضك الشض ائة قضد خضضعق لتقيضيم و قضدير          الش وئ ال  عين

هيئة الت كيم بي كضان جيض  ان يتضضمن حكضم الت كضيم اسضبابا واضض ة و ضرحية         

  يد ان ا حبثق ة ائة ةض وئ الطاعنضة والض  مت ئضاع م علض  مضدار أربعضة أيضام و ضدوين          

 كضضيم خاليضضًا مضضن   ةضض ائ  م يف اكثضضر مضضن سضضبعمائة  ضض  ة بينكمضضا وورئ حكضضم الت     

ملخضضيف ةضض ائ  م ورأا هيئضضة الت كضضيم في ضضا و  يضضبط احلكضضم املوضضضع الضضذا ناقشضضق    

هيئة الت كيم مسضتندا  وةض وئ الطاعنضة واخضضعت ا لتقضديرها رغضم بيضان الطاعنضة ان         

احئلة املقدمة من ا  ثبق بصورة قاطعة عدم   ة ة ائا  إجناز اودما  املقدمضة مضن   

ذها حكم الت كيم اساسًا لقضائه وخا ضة كتضاب القضوا     املطعون ضدها وال  اص

املسل ة الذا ي يد رف   لك الضدورا  التدريبيضة ملنسضوبي ا وهضي ائلضة   يضد عضدم  ض ة         

مطالبة املطعون ضدها وبص ة ئعوى الطاعنة املتقابلة كا يعد اخ اًل بأسس التقاضضي  

 يستوج  نقضه.  يستوج  بط ن حكم الت كيم، مما يعي  احلكم املطعون فيه و

وحيث إن هذا النعي مرئوئ كا هو مقرر بأن ئعضوى بطض ن حكضم احملكمضط ال  ضإئا      

إىل إعضائة عضضرض املوضضضوأ الضضذا قضضق فيضضه هيئضضة الت كضضيم مضن جديضضد امضضام احملكمضضة    

ال   نظر ئعوى بط نه كما ال  إئا  لك الدعوى إىل مراقبة  طبيم احملكم للقضانون  
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 طبيقضضه أو  أويلضضه ذلضضك أن  ضض ة أحكضضام احملكمضضط مضضن   ومضضدى فال تضضه أو خطئضضه يف 

حيث  سبيب ا ال  قاس بذا  املقاييس ال   قاس ب ا أحكضام  قضضاء احملضاكم العائيضة     

وان  قدير الدليي يف ئعوى الت كيم مضن اختصضا  احملكضم كضا ال جيضوز معضه الطعضن        

سضضتندا  بضضبط ن حكضضم الت كضضيم إذا انصضض  النعضضي علضض   قضضدير احملكضضم لبئلضضة وامل     

املقدمة يف النزاأ لديه باعتبارها ليسق مضن العيضوب انجرائيضة الض  حيضم حا مضن طضريف        

مضضن  53اوصضضومة االسضضتنائ إلي ضضا يف طلضض  بطضض ن حكضضم الت كضضيم وفقضضًا لضضنيف املضضائة   

بشأن الت كضيم مضن أنضه ال يقبضي االعض اض علض         2018لسنة  6القانون االحتائا رقم 

ع ئعضضضوى بطضضض ن إىل احملكمضضضة أو اثنضضضاء نظضضضر طلضضض   حكضضضم الت كضضضيم إال كوجضضض  رفضضض 

املصضائقة علض  احلكضم وعلضض  طالض  الضبط ن أن يثبضق أيضضًا مضن احسضباب ا  يضة: أ: عضضدم          

وجضضوئ ا  ضضاق حتكضضيم أو أن اال  ضضاق كضضان بضضاطً  أو سضضقطق مد ضضه وفضضم القضضانون الضضذا      

إىل قضانون   أخضعه لضه احطضراو أو وفقضًا دضذا القضانون وذلضك يف حالضة عضدم وجضوئ إةضارة          

معط، ب: أن أحد احطراو كان وقق إبرام ا  اق الت كضيم فاقضد احهليضة أو ناقصض ا     

وفقًا للقانون الذا حيكم احهلية، ج: عدم امضت   الشضخيف أهليضة التصضرو يف احلضم      

مضضن هضضذا  4املتنضضازأ بشضضأنه وفقضضًا للقضضانون الضضذا حيكضضم أهليتضضه املنصضضو  عليضضه يف املضضائة 

ذر علضض  أحضضد أطضضراو الت كضضيم  قضضديم ئفاعضضه بسضضب  عضضدم إع نضضه     القضضانون، ئ: إذا  عضض

  ي ًا بتعيط حمكم أو بإجراءا  الت كيم أو نتيلة إخ ا هيئة الت كضيم بأسضس   

التقاضي أو حا سب   خر خارج عضن إرائ ضه، هضض: إذا اسضتبعد حكضم الت كضيم  طبيضم        

ذا مت  شضكيي هيئضة   القانون الذا ا  م احطراو عل   طبيقه علض  موضضوأ النضزاأ، و: إ   

الت كيم أو  عيط أحد احملكمط عل  وجضه فضالف ححكضام هضذا القضانون أو ال  ضاق       

احطضضراو، ز: إذا كانضضق إجضضراءا  الت كضضيم باطلضضة بط نضضًا أثضضر يف احلكضضم أو  ضضدر      

حكم الت كيم بعد انت اء املضدة املقضررة لضه،  : إذا كضان حكضم الت كضيم قضد فصضي         

الت كيم أو جاوز حدوئ هضذا اال  ضاق، ومضع ذلضك إذا كضان       يف مسائي   يشمل ا ا  اق

مضضن املمكضضن فصضضي أجضضزاء احلكضضم اواضضضعة للت كضضيم عضضن أجزائضضه اوا ضضة باملسضضائي  

غضضري اواضضضعة لضضه، فضض  يقضضع الضضبط ن إال علضض  احجضضزاء احخضضرية وحضضدها، ملضضا كضضان ذلضضك  

ن وكانضضق الطاعنضضة قضضد هسضضكق بضضبط ن حكضضم الت كضضيم حمضضي النضضزاأ علضض  سضضند مضض 

إخ ا هيئة الت كيم بإجراءا  وأسس التقاضي بشضأن عضدم مناقشضة أو احخضذ باحئلضة      

املقدمة من ا لدى  لضك اديئضة والض  هثلضق يف ةض ائة ةض وئها واملسضتندا  املقدمضة من ضا          

 –بشضضأن عضضدم  ضض ة ةضض ائا  إجنضضاز الضضدورا  التدريبيضضة املقدمضضة مضضن املطعضضون ضضضدها        

لضض  علضض  أسضضاس من ضضا قضضضي للمطعضضون ضضضدها    لضضدى هيئضضة الت كضضيم وا   -احملضضتكم 
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باملبل  املقضي به حبكم الت كيم، وكان البط مضن احوراق وحكضم الت كضيم حمضي     

النزاأ انه قد  ضضمن ملخضيف لوقضائع النضزاأ واملسضتندا  و ضضمنه أسضباب بسضماأ ةض ائة          

الشضض وئ ومضضا قضضدم مضضن مسضضتندا  مضضن طضضريف خصضضومة الت كضضيم وقضضد نضضاقا ةضض ائا           

الطعضضن وانت ضض  إىل  ضض ت ا لقيضضام الطاعنضضة بضضالتوقيع علي ضضا وقضضض  علضض       االجنضضاز حمضضي  

أساس من ذلك باملبل  املقضضي بضه فضضً  عضن مضا  ضضمنته وقضائع  ض ي ة طعضن الطاعنضة           

بان هيئة الت كيم قد اطمأنق وأخضذ  بشض ائا  انجنضاز املقدمضة مضن املطعضون ضضدها        

م الت كضيم حمضي الطعضن    احملكتم كا يدا عل  أن هيئة الت كيم ال  أ در  حكض 

قضضد  ناولضضق بضضال  يف والدراسضضة ائلضضة اوصضضوم ومسضضتندا  م ورج ضضق احئلضضة املقدمضضة مضضن 

املطعضضون ضضضدها وفقضضًا لسضضلطت ا التقديريضضة كضضا ال جيضضوز معضضه للطاعنضضة النعضضي علضض   قضضدير  

هيئة الت كيم لبئلة واملستندا  املقدمة يف النضزاأ لديضه باعتبارهضا ليسضق مضن العيضوب       

يضضة الضض  حيضضم حا مضضن طضضريف اوصضضومة االسضضتنائ إلي ضضا يف طلضض  بطضض ن حكضضم      انجرائ

الت كضضيم، وإذ التضضزم احلكضضم املطعضضون فيضضه هضضذا النظضضر وقضضضي بضضرف  ئعضضوى بطضض ن    

حكم الت كيم حمي النزاأ فإنه يكضون قضد  ضائو  ض يح القضانون ويضض   الطعضن        

 عل  غري سند خليقًا بالرف .
 

********** 
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 ارا ()اجي 14/9/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد عبدالس م العيائا 

 وعضوية املستشارين: ضياء الدين حممد عبد ا يد ، طارق فت ي يوسف .

(113) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  36)الطعن رقم 

( حكم "  سبيبه. ضوابك التسبي  " "  سبي  معي  ". إجيار . جلنة ف  املنازعضا   1

 ارية. انجي

جلنضضة فضض  املنازعضضا  االجياريضضة. وجضضوب أن ه ضضيف الضضدفاأ اجلضضوهرا للخصضضوم وأن   -

 أسس حكم ا عل  أسباب واض ة يتبط في ا ما استخليف ثبو ضه مضن الوقضائع وطريقضة     

هضضذا الثبضضو . وجضضضوب أن يتضضضمن حكم ضضضا مضضا يطمضضضئن املطلضضع عليضضضه إىل ان الللنضضة قضضضد       

ئلضة وحققضق  مضا سضاقه اوصضوم مضن ئفضاأ        أحاطق بوقائع الدعوى وبأئلت ا وحمصضق اح 

 جوهرا. مثاا.

  

 ( اجيار. عقد " عقد االجيار ". جلنة ف  املنازعا  االجيارية. ملكية. 2

التضضزام املسضضتأجر عنضضد انقضضضاء عقضضد االجيضضار بضضرئ الشضضأ املضضإجر باحلالضضة الضض  كضضان    -

متض  كانضضق  علي ضا. حقضه يف الرجضوأ علض  املضإجر كضا ان قضه مضن انشضاءا  أو إ ض حا            

ملن عضضضة الشضضضأ املضضضإجر أو  ضضضيانته. لضضضيس لضضضه حضضضم الرجضضضوأ إذا كانضضضق ملن عضضضة املسضضضتأجر      

 الشخصية ما   يت م عل  غري ذلك.  

حم املإجر يف مطالبة املستأجر ب دم البنضاء الضذا احدثضه يف الشضأ املضإجر ولضو بضإذن         -

 . مثاا.  املإجر أو أن يتملكه يقيمته مست م القلع إن كان هدمه مضرًا بالعقار

  

املقرر من أنه يتعط لس مة احلكم أن ه يف الللنة الدفاأ اجلضوهرا للخصضوم    -1

وأن  إسضضس حكم ضضا علضض  أسضضباب واضضض ة جليضضة يتضضبط من ضضا مضضا اسضضتخليف ثبو ضضه مضضن         

الوقائع وطريقة هذا الثبو  هكينا لللنة النق  من بسك رقابت ضا علض   ض ة  طبيضم     

مضضئن علي ضضا أن الللنضضة أحاطضضق بواقضضع الضضدعوى      القضضانون، وأن  تضضضمن اححكضضام مضضا يط   

وبأئلت ضضا عضضن بصضضر وبصضضرية وحمصضضق احئلضضة واملسضضتندا  املقدمضضة في ضضا كضضا ينبضضأ عضضن          

ئراست ا التامة لعنا ر الدعوى الواقعية والقانونية وحتقيم ما ساقه اوصضوم مضن ئفضاأ    
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ي املسضضضتند الرئضضضجضضضوهرا، ملضضضا كضضضان ذلضضضك وكضضضان الثابضضضق بضضضاحوراق أن الطضضضاعن قضضضدم 

أثبضضق فيضضه القضضائم بضضانع ن اسضضت م املالضضك املطعضضون   17/06/2020بضضالعرض املضضإرخ يف 

ضضضد  ةخصضضيا بضضراءة الذمضضة مضضن املضضاء والك ربضضاء وم ضضا يح العضضط املضضإجرة بعضضد عرضضض ما 

عليضضه وموافقتضضه قبضضوا املعضضروض خاليضضا مضضن الشضضواغي والشضضخا ، وهسضضك حبليضضة هضضذا    

احلكم املطعون فيه أهمي هذا املستند الرئضي    املستند أمام جلنة االستئناو، بيد أن

معتضةا هضذا    04/08/2020وقض  بإلزام الطضاعن بسضدائ القيمضة انجياريضة إىل  ضاريم      

التاريم هو  اريم  سليم العط املضإجرة للمضإجر وفضم الثابضق مضن  قريضر اوضبري وأنضه لضيس          

م معاينضضة اوضضبري  هنضضا  مضضا يضضدا علضض  أن العضضط املضضإجرة سضضلمق بتضضاريم سضضابم علضض   ضضاري      

حبضضوالي ةضض رين وكانضضق املسضضتندا  الضض  حيضضتج ب ضضا املسضضتأنف غضضري حائضضة يف التضضاريم     

الضضذا يضضدعي أنضضه قضضام فيضضه بالتسضضليم ال علضضي للعضضط للمسضضتأنف ضضضد  ومضضن ثضضم   يبضضم إال      

وملضضا . 4/8/2020اعتمضضائ مضضا ورئ يف  قريضضر اوضضبري مضضن كضضون  ضضاريم  سضضليم العضضط هضضو     

حلكم املطعون فيه غري سائ  وال يواجضه بضالرئ الكضايف حمضضر     كان هذا الذا ساقه ا

اسضت م املالضك املطعضون ضضد  ةخصضيا بضراءة الذمضة مضن املضاء           العرض والتسضليم املتضضمن  

والك رباء وم ا يح العط املإجرة بعضد عرضض ما عليضه وموافقتضه قبضوا املعضروض بتضاريم        

 عن إخ له حبم الدفاأ فإنه يكون معيبا بالقصور الذا يبطله فض  ،17/6/2020

جر  إىل فال ة القانون مما يوج  نقضه بشأن ما قض  به من سدائ القيمضة انجياريضة   

 بعد هذا التاريم.

ضضض إذا أحضضدل املسضضتأجر بضضإذن 1مضضن قضضانون املعضضام   املدنيضضة ) 768الضضنيف يف املضضائة  -2

ه كضضا أن قضضه  املضضإجر إنشضضاءا  أو إ ضض حا  ملن عضضة الشضضيء املضضإجر أو  ضضيانته رجضضع عليضض     

ض أمضضا إذا كضضان مضضا أحدثضضه        2بالقضضدر املتعضضارو عليضضه وإن   يشضض يف لضضه حضضم الرجضضوأ.       

املستأجر عائدا ملن عتضه الشخصضية فلضيس لضه حضم الرجضوأ علض  املضإجر مضا   يت ضم علض             

ض علضض  املسضضتأجر رئ الشضضيء    1مضضن ذا  القضضانون  ) 784/1غضضري ذلضضك(، والضضنيف يف املضضائة 

انجيار باحلالة ال   سلمه ب ا إال ما يكون قد أ ضاب الشضيء    املإجر عند انقضاء مدة

مضضن ن ضس القضضانون )إذا   785مضن هضض   أو  لضف لسضضب  ال يضد لضضه فيضه(، والضضنيف يف املضائة      

أحدل املسضتأجر بنضاء أو غراسضا يف الشضيء املضإجر ولضو بضإذن املضإجر كضان للمضإجر عنضد            

غضضراس أو أن يتملضضك مضضا اسضضت دل   انقضضضاء انجيضضار إمضضا مطالبتضضه ب ضضدم البنضضاء أو قلضضع اح   

بقيمتضضه مسضضت م القلضضع إن كضضان هدمضضه أو إزالتضضه مضضضرا بالعقضضار... ( ممضضا مضضإئا  أن علضض     

املستأجر عند انقضاء عقد انجيار رئ الشيء املإجر باحلالضة الض  كضان علي ضا فضإذا مضا       

أحضضدل املسضضتأجر بضضإذن املضضإجر إنشضضاءا  أو إ ضض حا  فضضإن كانضضق هضضذ  ان ضض حا  أو 
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نشاءا  ملن عة الشيء املإجر أو  يانته كان له حم الرجوأ علض  املضإجر كضا أن قضه،     ان

أما إذا كانق ملن عة املستأجر الشخصية فليس له حم الرجوأ علض  املضإجر مضا   يت ضم     

عل  غري ذلضك، وإذا مضا أحضدل املسضتأجر بنضاء يف الشضيء املضإجر ولضو بضإذن املضإجر كضان            

إما مطالبته ب ضدم البنضاء أو أن يتملضك مضا اسضت دل بقيمتضه       للمإجر عند انقضاء انجيار 

مست م القلع إن كان هدمه مضضرا بالعقضار. ملضا كضان ذلضك وكانضق الع قضة انجياريضة         

بط الطرفط قد انقضق وكان ما است دثه الطاعن )املستأجر( بالعط املضإجرة ملن عتضه   

أة  ض ية و ضيدلية لضذا    الشخصية وهي جعي ال ي  املإجرة  احلة ل ستعماا كمنشض 

فإن عليه رئ العط املإجرة باحلالة ال  كانضق علي ضا وال يع يضه مضن ذلضك موافقضة املالضك        

علضض  إحضضدال التغضضيريا  طاملضضا أن هضضذا احخضضري   يطلضض  هلضضك مضضا أسضضت دثه املسضضتأجر        

 بالعط املإجرة، وملا كان احلكم املطعون فيه التزم القواعد الوارئة يف املسضاق املتقضدم  

وألضضزم الطضضاعن بقيمضضة إ ضض   احضضضرار ال حقضضة بضضالعط املضضإجرة نعائ  ضضا لل الضضة الضض        

كانضضق عليضضه فقضضد طبضضم  ضض يح القضضانون وكضضان مضضا ينعضضا  عليضضه الطضضاعن ب ضضذا السضضب  ال  

 يستند عل  أساس.

 اللضضضضضضضضضلنة

أن  وحيث إن الوقائع ض عل  ما يبط من احلكم املطعون فيه وسائر احوراق ض  ت صضي يف   

إجيارا  أبو ظ" بإلزام الطاعن بأن يضإئا   22/2021املطعون ضد  أقام الدعوى رقم 

ئرهضم قيمضضة  كضاليف إعضائة حضاا ال ضضي  السضكنية حمضي عقضضد        1.180.0000لضه مبلض    

انجيضضضار لل الضضضة الضضض  كانضضضق علي ضضضا عنضضضد التعاقضضضد، وقيمضضضة إجيضضضار ال ضضضي  كبلضضض  قضضضدر   

وحتضض  التسضضليم   30/05/2020العقضضد يف  ئرهضضم سضضنويا مضضن  ضضاريم انت ضضاء     550.000

ال علضضي وذلضضك علضض  سضضند مضضن القضضوا بضضأن الطضضاعن اسضضتأجر منضضه ال ضضي  عضضط النضضزاأ وعنضضد  

است م ا  ضبط عضدم قيضام الطضاعن إزالضة التل يضزا  وإعضائة احلالضة إىل مضا كانضق عليضه            

 ضي  هضو   قبي التعاقد، وقد مت نضدب خضبري قضدم  قريضرا انت ض  فيضه إىل أن  ضاريم  سضليم ال        

ئرهم. وقدم املطضاعن مضذكرة   130.000قيمة إ    احضرار مبل  و 04/08/2020

 50.000جواب  ضمنق الئ ة ائعاء متقابي طل  في ا إلضزام املطعضون ضضد  بضأئاء مبلض       

حكمق الللنة بإلزام الطاعن بأن يضإئا   07/04/2021ئرهم قيمة التأمط. و لسة 

اليضوم التضالي النت ضاء العقضد      31/05/2020ة مضن  للمطعون ضد  القيمة انجيارية لل ض  

بواقضضضضضضع أجضضضضضضرة سضضضضضضنوية قضضضضضضدرها    04/08/2020وحتضضضضضض   ضضضضضضاريم  سضضضضضضليم العضضضضضضط يف   

ئرهم عضن قضيم احضضرار. وبضإلزام املطعضون ضضد        130.000ئرهم وبأئاء مبل  550.000

ئرهضضم قيمضضة التضضأمط. اسضضتأنف املطعضضون ضضضد  هضضذا      50.000بضضأن يضضإئا للطضضاعن مبلضض    
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 63/2021واسضتأن ه الطضاعن باالسضتئناو رقضم      62/2021سضتئناو رقضم   احلكم باال

حكمضضضضق الللنضضضضة بضضضضرف  االسضضضضتئنافط و أييضضضضد احلكضضضضم      02/06/2021و لسضضضضة 

املسضضتأنف. طعضضن الطضضاعن يف احلكضضم بضضالنق  وعضضرض علضض  هضضذ  الللنضضة بغرفضضة مشضضورة   

 ورأ  أنه جدير بالنظر وحدئ  جلسة لنظر .

الطضاعن علض  احلكضم املطعضون فيضه بالسضب  احوا        وحيث أقيم الطعن عل  سببط ينعض  

اوطأ يف  طبيم القانون وال سائ يف االستدالا وفال ة الثابق باحوراق ذلك أنه ألزمضه  

معتضةا هضذا التضاريم هضو  ضاريم  سضليم        4/8/2020بسدائ القيمة انجيارية لغايضة  ضاريم   

وأهمضضي املسضضتند الرئضضي    العضضط املضضإجرة للمضضإجر اعتمضضائا علضض  مضضا ورئ بتقريضضر اوضضبري      

والضذا أثبضق فيضه القضائم بضانع ن اسضت م        18/06/2020بالعرض وانيضداأ املضإرخ يف   

املالك املطعون ضضد  ةخصضيا بضراءة الذمضة مضن املضاء والك ربضاء وم ضا يح العضط املضإجرة           

بعد عرض ما عليضه وموافقتضه قبضوا املعضروض خاليضا مضن الشضواغي والشضخا  وإذ أهضدر          

طعون فيه هذا املستند الرئضي وقضض  خب فضه فإنضه يكضون معيبضا كخال ضة        احلكم امل

 الثابق باملستندا  مما يعيبه ويوج  نقضه.

وحيضضث إن هضضذا النعضضي يف حملضضه وذلضضك ملضضا هضضو مقضضرر مضضن أنضضه يضضتعط لسضض مة احلكضضم أن     

ه ضضيف الللنضضة الضضدفاأ اجلضضوهرا للخصضضوم وأن  إسضضس حكم ضضا علضض  أسضضباب واضضض ة    

مضضا اسضضتخليف ثبو ضضه مضضن الوقضضائع وطريقضضة هضضذا الثبضضو  هكينضضا لللنضضة    جليضضة يتضضبط من ضضا

النق  من بسك رقابت ا عل    ة  طبيضم القضانون، وأن  تضضمن اححكضام مضا يطمضئن       

علي ضضا أن الللنضضة أحاطضضق بواقضضع الضضدعوى وبأئلت ضضا عضضن بصضضر وبصضضرية وحمصضضق احئلضضة        

 ضضضر الضضضدعوى الواقعيضضضة  واملسضضضتندا  املقدمضضضة في ضضضا كضضضا ينبضضضأ عضضضن ئراسضضضت ا التامضضضة لعنا  

والقانونية وحتقيم ما سضاقه اوصضوم مضن ئفضاأ جضوهرا، ملضا كضان ذلضك وكضان الثابضق           

أثبضق فيضه    17/06/2020املستند الرئي بالعرض املإرخ يف باحوراق أن الطاعن قدم 

القائم بانع ن است م املالك املطعون ضضد  ةخصضيا بضراءة الذمضة مضن املضاء والك ربضاء        

ط املإجرة بعد عرض ما عليه وموافقتضه قبضوا املعضروض خاليضا مضن الشضواغي       وم ا يح الع

والشضضخا ، وهسضضك حبليضضة هضضذا املسضضتند أمضضام جلنضضة االسضضتئناو، بيضضد أن  احلكضضم         

املطعون فيه أهمي هذا املستند الرئي وقض  بضإلزام الطضاعن بسضدائ القيمضة انجياريضة      

اريم  سضليم العضط املضإجرة للمضإجر     معتةا هضذا التضاريم هضو  ض     04/08/2020إىل  اريم 

وفضضم الثابضضق مضضن  قريضضر اوضضبري وأنضضه لضضيس هنضضا  مضضا يضضدا علضض  أن العضضط املضضإجرة سضضلمق    

بتاريم سابم عل   اريم معاينة اوبري حبوالي ة رين وكانق املستندا  ال  حيتج ب ضا  
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ط املسضضضتأنف غضضضري حائضضضة يف التضضضاريم الضضضذا يضضضدعي أنضضضه قضضضام فيضضضه بالتسضضضليم ال علضضضي للعضضض 

للمسضضتأنف ضضضد  ومضضن ثضضم   يبضضم إال اعتمضضائ مضضا ورئ يف  قريضضر اوضضبري مضضن كضضون  ضضاريم    

وملضضا كضضان هضضذا الضضذا سضضاقه احلكضضم املطعضضون فيضضه غضضري  . 4/8/2020 سضضليم العضضط هضضو 

است م املالضك املطعضون    سائ  وال يواجه بالرئ الكايف حمضر العرض والتسليم املتضمن

والك ربضضاء وم ضضا يح العضضط املضضإجرة بعضضد عرضضض ما ضضضد  ةخصضضيا بضضراءة الذمضضة مضضن املضضاء 

فإنه يكون معيبا بالقصور الضذا   ،17/6/2020عليه وموافقته قبوا املعروض بتاريم 

يبطله فض  عن إخ له حبم الدفاأ جضر  إىل فال ضة القضانون ممضا يوجض  نقضضه بشضأن        

 ما قض  به من سدائ القيمة انجيارية بعد هذا التاريم.   

لطاعن عل  احلكم املطعون فيه بالسب  الثاني اوطأ يف  طبيم القضانون  وحيث ينع  ا

وفال ة الثابق باحوراق وذلك باعتدائ  القيمة ال  قضدرها اوضبري نعضائة العضط لل الضة      

ال  كانق علي ا ئون االعتضدائ كوافقضة املالضك علض  قبولضه للتعضديي والت سضط ملباةضرة         

ملسضتندا  الض   ثبضق حالضة العضط وقضق  أجريهضا وعضدم         نشايف الطاعن وخلو احوراق من ا

 قضضدير مضضضا أجضضضرى علي ضضضا مضضضن حتسضضضينا  زائ  يف قيمت ضضضا، وكضضضان عقضضضد انجيضضضار سضضضند  

الدعوى نيف عل  أن الطاعن ملزم بإعائة احلالة إىل مضا كانضق عليضه فيمضا اضيف كضي       

اعن غضري   عديي يقوم به إذا جرى ئون موافقضة املالضك اوطيضة. كضا ي يضد ويإكضد أن الطض       

ملزم بإعائة احلالة إىل ما كانق عليه قبي التعاقد يف كي التعدي   ال  وافضم علي ضا   

املالك خطيا وال  زائ  من قيمة العط املإجرة وهو ما حدا باملالضك باملوافقضة علض  ذلضك     

إضافة إىل خلو عقد انجيار من إلزام الطاعن بإعائة املضأجور باحلالضة الض  كضان علي ضا      

تعاقد، وإذ ألزم احلكم املطعون فيه الطاعن بقيمة إرجاأ احلالة إىل مضا كانضق   عند ال

 عليه فقد أخطأ يف  طبيم القانون وخالف الثابق باحوراق مما يعيبه ويستوج  نقضه.    

مضضن قضضانون املعضضام     768وحيضضث إن هضضذا النعضضي غضضري سضضديد ذلضضك أن الضضنيف يف املضضائة      

ن املإجر إنشاءا  أو إ  حا  ملن عضة الشضيء املضإجر    ض إذا أحدل املستأجر بإذ1املدنية )

ضض  2أو  يانته رجع عليه كا أن قه بالقدر املتعارو عليه وإن   يشض يف لضه حضم الرجضوأ.     

أما إذا كان مضا أحدثضه املسضتأجر عائضدا ملن عتضه الشخصضية فلضيس لضه حضم الرجضوأ علض             

ضض علض    1من ذا  القضانون  )  784/1املإجر ما   يت م عل  غري ذلك(، والنيف يف املائة 

املسضضتأجر رئ الشضضيء املضضإجر عنضضد انقضضضاء مضضدة انجيضضار باحلالضضة الضض   سضضلمه ب ضضا إال مضضا     

 785يكون قد أ اب الشيء من ه   أو  لف لسب  ال يد له فيضه(، والضنيف يف املضائة    

من ن س القانون )إذا أحدل املستأجر بناء أو غراسا يف الشيء املضإجر ولضو بضإذن املضإجر     
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كضضان للمضضإجر عنضضد انقضضضاء انجيضضار إمضضا مطالبتضضه ب ضضدم البنضضاء أو قلضضع احغضضراس أو أن        

يتملضك مضضا اسضضت دل بقيمتضضه مسضضت م القلضع إن كضضان هدمضضه أو إزالتضضه مضضضرا بالعقضضار... (   

مما مإئا  أن عل  املسضتأجر عنضد انقضضاء عقضد انجيضار رئ الشضيء املضإجر باحلالضة الض           

أجر بضإذن املضإجر إنشضاءا  أو إ ض حا  فضإن كانضق       كان علي ضا فضإذا مضا أحضدل املسضت     

هضضذ  ان ضض حا  أو اننشضضاءا  ملن عضضة الشضضيء املضضإجر أو  ضضيانته كضضان لضضه حضضم الرجضضوأ   

عل  املإجر كا أن قه، أما إذا كانق ملن عة املستأجر الشخصية فلضيس لضه حضم الرجضوأ     

يف الشضيء املضإجر    عل  املإجر ما   يت م عل  غري ذلضك، وإذا مضا أحضدل املسضتأجر بنضاء     

ولو بإذن املإجر كان للمإجر عند انقضاء انجيار إما مطالبته ب دم البناء أو أن يتملضك  

ما است دل بقيمته مست م القلع إن كان هدمه مضرا بالعقار. ملا كان ذلك وكانضق  

الع قضضة انجياريضضة بضضط الطضضرفط قضضد انقضضضق وكضضان مضضا اسضضت دثه الطضضاعن )املسضضتأجر(   

جرة ملن عته الشخصية وهي جعي ال ي  املإجرة  احلة ل ستعماا كمنشضأة  بالعط املإ

  ية و يدلية لذا فإن عليه رئ العط املإجرة باحلالة ال  كانق علي ا وال يع يضه مضن   

ذلضضك موافقضضة املالضضك علضض  إحضضدال التغضضيريا  طاملضضا أن هضضذا احخضضري   يطلضض  هلضضك مضضا         

ا كضضان احلكضضم املطعضضون فيضضه التضضزم القواعضضد    أسضضت دثه املسضضتأجر بضضالعط املضضإجرة، وملضض  

الوارئة يف املساق املتقدم وألزم الطاعن بقيمضة إ ض   احضضرار ال حقضة بضالعط املضإجرة       

نعائ  ضضا لل الضضة الضض  كانضضق عليضضه فقضضد طبضضم  ضض يح القضضانون وكضضان مضضا ينعضضا  عليضضه         

 الطاعن ب ذا السب  ال يستند عل  أساس.   

  0212لسنة  63يف االستئناو رقم 

وعليضضه ملضضا كضضان وكضضان الطعضضن  ضضاحلا لل صضضي فيضضه فيمضضا مت نقضضضه، وكضضان الضضبط مضضن    

أن املالك املطعون ضد  استلم براءة الذمة من املضاء والك ربضاء   العرض والتسليم  حمضر

وكضضان احلكضضم  ، 17/6/2020وم ضضا يح العضضط املضضإجرة بعضضد عرضضض ما عليضضه بتضضاريم      

انجيارية ملا بعد هذا التاريم علض  الضرغم مضن رئ     املستأنف ألزم املستأنف بسدائ القيمة 

العط املإجرة للمإجر فإنه يتعط  عديله وذلك بضإلزام املسضتأنف بسضدائ القيمضة انجياريضة      

 .17/6/2020إىل غاية 

 

********** 
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 )مدني عمالي( 15/9/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عثمان مكرم 

 ين: ضياء الدين حممد عبد ا يد، أزهرا مبار .وعضوية املستشار

(114) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  204)الطعن رقم 

 ( حكم " حلية احلكم ". ئعوى " وقف الدعوى ". عمي. 1

وجوب وقف الضدعوى متض  كضان ال صضي في ضا يتوقضف علض  حسضم مسضألة مشض كة            -

    تعلم بوقوأ جر ة أقيمق عن ا الدعوى اجلزائية. علة ذلك.

جواز وقضف الضدعوى متض  أثضار أحضد اوصضوم نزاعضا مت رعضا عضن موضضوأ اوصضومة             -

يكون ال صضي في ضا الزمضا لل كضم يف الضدعوى. ةضرطه. أن  كضون املسضألة خارجضة عضن           

 اختصا  احملكمة قانونًا. أساس ذلك.  

  

 ( ئعوى " وقف الدعوى ". عمي.2

اعن لطلبا ه ومن ضا بضدا   وجوب وقف الدعوى العمالية مت  كان مدى است قاق الط -

اننضضضذار والتعضضضوي  عضضضن ال صضضضي التعسضضض ي يتوقضضضف علضضض  ال صضضضي يف الضضضدعوى اجلزائيضضضة   

 باخت س أمواا  اح  العمي. مثاا.  

  

مضضضضضضضضضن قضضضضضضضضانون  28ان النضضضضضضضيف فضضضضضضضي املضضضائة -املقضضضرر يف قضضضضاء هضضضذ  احملكمضضضة   -1

يضة أمضام احملكمضة املدنيضة وجض       انجراءا  اجلزائيضة علض  أنضه ))إذا رفعضق الضدعوى املدن     

وقضف ال صضضي في ضضا حتضض  يصضضدر حكضضم بضضا  يف الضضدعوى اجلزائيضضة املقامضضة قبضضي رفع ضضا أو  

من قانون انجضراءا  املدنيضة علض  أن )) ضأمر      102أثناء السري في ا ...(( والنيف يف املائة 

احملكمضة بوقضف الضدعوى إذا رأ   عليضم احلكضم يف موضضوع ا علض  ال صضي يف مسضضألة         

رى يتوقف علي ا احلكم ...(( يدا علض  أن الوقضف التعليقضي قضد يكضون وجوبيضًا وقضد        أخ

يكضون جوازيضًا للم كمضة ، فضإذا مضا كانضق الضدعوى اجلزائيضة قضد اقيمضق بال عضي قبضي             

رفضضضع الضضضدعوى املدنيضضضة وكضضضان ال صضضضي يف الضضضدعوى املدنيضضضة يتوقضضضف علضضض  حسضضضم مسضضضألة    

ونسضضضبت ا إىل  -دعوى اجلزائيضضضة املقضضضام عن ضضضا الضضض -مشضضض كة  تعلضضضم بوقضضضوأ اجلر ضضضة 

فاعلضض ا كضضان علضض  احملكمضضة املدنيضضة أن  وقضضف الضضدعوى املدنيضضة وجوبضضًا   ائيضضًا لصضضدور       
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حكم يف الضدعوى املدنيضة  مناقضضًا لل كضم الضذى سضوو يصضدر يف الضدعوى اجلزائيضة،          

مضن   102ويف غري هذ  احلالة يكضون الوقضف التعليقضي جوازيضًا للم كمضة طبًقضا للمضائة        

نجراءا  املدنية عندما يثري أحد اوصوم نزاعاا مت رعاا عضن موضضوأ اوصضومة    قانون ا

يكون ال صي فيضه الزماضا لل كضم يف الضدعوى، ةضريطة أن  كضون املسضألة الض  يثريهضا          

اوصضضوم خارجضضة عضضن واليضضة احملكمضضة وال  ضضدخي يف اختصا ضض ا قانوناضضا متضض  اسضضتبانق      

 .قف علي ا احلكمجدية املنازعة يف املسألة احولية ال  يتو

إذ كان الثابق يف احوراق حسبما يبط مضن أمضر انحالضة املسضكن علض  النظضام أن        -2

إحالضة القضضية رقضم     7/7/2021قضرر  بتضاريم    -النيابة العامة )نيابة العط الكلية ( 

جزائضضضضي العضضضضط املضضضضت م في ضضضضا املطعضضضضون ضضضضضد  بضضضضاخت س مبلضضضض          2020لسضضضضنة  8688

الطاعنضة مضع اسضتمرار حبسضه  وكضان ال صضي يف مضدى         ئرهم من فدمتضه  1.174.435

است قاق الطاعن للطلبا  الض  ضضمن ا ئعضوا  العماليضة وأخصض ا بضدا اننضذار و عضوي          

ال صضضي التعسضض ي يتوقضضف علضض  ال صضضي يف الضضدعوى اجلزائيضضة وبالتضضالي فقضضد كضضان علضض       

مضضن  28احلكضم املطعضون فيضضه وقضف الضضدعوى العماليضة  عليقضضًا علض  هضضدى مضن نضضيف املضائة        

قانون انجراءا  اجلزائية، وإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر  ساندًا إىل قالضة  

إن النيابة العامة   حتر  الدعوى اجلزائية فإن احلكم يكون معيبضًا كخال ضة الثابضق    

 يف احوراق احمر الذا جر  إىل اوطأ يف  طبيم القانون كا يوج  نقضه.

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

وحيث إن الوقائع ض عل  ما يبط من احلكم املطعون فيه وسائر احوراق ض  ت صضي يف أن    

عمضالي جزئضي    2020لسضنة   47املطعون ضد  أقام عل  الشركة الطاعنة الدعوى رقم 

بإلزام ضضا بضضأن  ضضإئا إليضضه أجضضور     -وفضضم الطلبضضا  اوتاميضضة   -العضضط بطلضض  احلكضضم  

، ومكافأة ن اية اودمضة، والتعضوي  عضن ال صضي     املتأخرة، وبدا إنذار، وبدا انجازة

التعسضض ي، وإرجضضاأ رقضضم ادضضا ف الضضذا كضضان فصصضضًا لضضه، و ضضذكرة سضض ر. وقضضاا بيانضضًا   

عمضضضي غضضضري حمضضضدئ املضضضدة بضضضدءًا مضضضن    لضضضدعوا  إنضضضه ار ضضضبك مضضضع الشضضضركة الطاعنضضضة بعقضضضد     

ئرهضضضضضضم احساسضضضضضضي منضضضضضضه  32.222بضضضضضضأجر ةضضضضضض را امجضضضضضضالي مقضضضضضضدار      4/9/2014

ئون سب  مشروأ أقام الضدعوى   26/8/2020ق خدمته بتاريم  ئرهم وإذ أن 10.143

ئرهضم  14.077ضد  بأن يضوئا إلي ضا مبلض      . قدمق الطاعنة طلبًا عارضًا بإلزام املطعون

حكمضضق احملكمضضة  3/3/2021قيمضضة فضضا ورة اسضضتخدامه الشخصضضي للضض ا ف. وبتضضاريم   

ئرهضم بضدا   23.222ئرهم أجور متأخرة، ومبل  20.126حقية املطعون ضد  يف مبل  بأ
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ئرهضضم  عويضضضًا عضضن ال صضضي    50.000ئرهضضم بضضدا إجضضازة، ومبلضض     5.229إنضضذار، ومبلضض   

ئرهضضضم ألزمضضضق الطاعنضضضة بضضضأن  ضضضإئ  املطعضضضون ضضضضد     98.578التعسضضض ي كلمضضضوأ مبلضضض    

ورفضضضق طلبضضا  مكافضضأة اودمضضة وإرجضضاأ رقضضم ادضضا ف و ضضذكرة السضض ر وقضضضق يف          

ئرهضم. اسضتأنف    14.077إئا للطاعنضة مبلض    الدعوى املتقابلة بإلزام املطعون ضد  بأن ي

عمضضضالي العضضضط واسضضضتأن ته  82/2021املطعضضضون ضضضضد  هضضضذا احلكضضضم باالسضضضتئناو رقضضضم  

قضضضق  27/4/2021عمضضالي العضضط، و لسضضة    96/2021الطاعنضضة باالسضضتئناو رقضضم  

احملكمة يف االستئناو اح لي بتعديي احلكم املستأنف يف ةأن بدا انجازة بزيائ ضه  

ئرهم و أييد  فيما عدا ذلك، وقضق يف االسضتئناو املتقابضي بإنقضا  املبلض       7.438إىل 

ئرهضضضم. طعنضضضق الشضضضركة الطاعنضضضة وحضضضدها يف هضضضذا احلكضضضم     6.550املقضضضضي بضضضه إىل 

بطريم النق  بالطعن املاثي وإذ ُعِرض الطعن عل  هذ  احملكمة يف غرفة مشضورة رأ   

 وية.  ة  أنه جدير بالنظر، وحدئ  جلسة لنظر  ئون مرافعة

وحيضضث إنضضه وممضضا  نعضضا  الطاعنضضة علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه اوطضضأ يف  طبيضضم القضضانون     

االخضض ا حبضضم الضضدفاأ وفال ضضة الثابضضق يف احوراق، ويف بيضضان ذلضضك  قضضوا إن ضضا طلبضضق مضضن  

احملكمة مصدرة احلكم املطعون فيه وقف الدعوى العمالية حلط ال صضي يف القضضية   

ي أمضواا العضط والض  ا  مضق كوجب ضا النيابضة العامضة        جزائ 8688/2020اجلزائية رقم 

املطعون ضد   ر ضة خيانضة احمانضة واالسضتي ء علض  أمضواا الطاعنضة، إال أن احملكمضة         

رفضق طلب ا كقولة إن النيابة العامة   حتر  الدعوى اجلزائية يف حضط أن الثابضق يف   

،  ذلضضضك مضضضا يعيضضض  احلكضضضم   احوراق إحالضضضة الضضضدعوى اجلزائيضضضة إىل احملكمضضضة املختصضضضة  

 ويستوج  نقضه.

ان النضضضضضيف  -املقرر يف قضضاء هضذ  احملكمضة     –ذلك  بأن  وحيث إن هذا النعي سديد،

مضضضضضضن قضضضضضانون انجضراءا  اجلزائيضة علض  أنضه ))إذا رفعضق الضدعوى املدنيضة         28فضضضضي املائة 

يف الضضدعوى  أمضضام احملكمضضة املدنيضضة وجضض  وقضضف ال صضضي في ضضا حتضض  يصضضدر حكضضم بضضا     

مضضضن قضضضانون  102اجلزائيضضضة املقامضضضة قبضضضي رفع ضضضا أو أثنضضضاء السضضضري في ضضضا والضضضنيف يف املضضضائة   

انجضراءا  املدنيضضة علضض  أن )) ضأمر احملكمضضة بوقضضف الضدعوى إذا رأ   عليضضم احلكضضم يف    

موضوع ا عل  ال صي يف مسألة أخرى يتوقف علي ا احلكضم ...(( يضدا علض  أن الوقضف     

يضًا وقضد يكضون جوازيضًا للم كمضة، فضإذا مضا كانضق الضدعوى          التعليقي قضد يكضون وجوب  

اجلزائية قد اقيمق بال عضي قبضي رفضع الضدعوى املدنيضة وكضان ال صضي يف الضدعوى املدنيضة          

املقضضام عن ضضضا الضضضدعوى  -لة مشضض كة  تعلضضضم بوقضضوأ اجلر ضضضة   يتوقضضف علضضض  حسضضم مسضضضأ  
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لضدعوى املدنيضة   ونسبت ا إىل فاعل ا كضان علض  احملكمضة املدنيضة أن  وقضف ا      -اجلزائية

وجوبًا   ائيًا لصدور حكم يف الدعوى املدنية مناقضضًا لل كضم الضذى سضوو يصضدر يف      

الضضدعوى اجلزائيضضة، ويف غضضري هضضذ  احلالضضة يكضضون الوقضضف التعليقضضي  جوازيضضًا للم كمضضة     

من قانون انجراءا  املدنية عندما يضثري أحضد اوصضوم نزاعاضا مت رعاضا       102طبًقا للمائة 

مة يكضضضون ال صضضي فيضضضه الزماضضا لل كضضضم يف الضضدعوى، ةضضضريطة أن    عضضن موضضضضوأ اوصضضو  

 كضضضضون املسضضضضألة الضضضض  يثريهضضضضا اوصضضضضوم خارجضضضضة عضضضضن واليضضضضة احملكمضضضضة وال  ضضضضدخي يف  

اختصا ضض ا قانوناضضا متضض  اسضضتبانق جديضضة املنازعضضة يف املسضضألة احوليضضة الضض  يتوقضضف علي ضضا   

انحالضة املسضكن    احلكم، ملا كان ذلك وكان الثابق يف احوراق حسبما يبط من أمر

 7/7/2021قضضرر  بتضضاريم   -علضض  النظضضام أن النيابضضة العامضضة )نيابضضة العضضط الكليضضة (     

جزائي العط املت م في ا املطعضون ضضد  بضاخت س     2020لسنة8688إحالة القضية رقم 

ئرهضضم مضضن فدمتضضه الطاعنضضة مضضع اسضضتمرار حبسضضه وكضضان ال صضضي يف    1.174.435مبلضض  

  الضض  ضضضمن ا ئعضضوا  العماليضضة وأخصضض ا بضضدا اننضضذار     مضضدى اسضضت قاق الطضضاعن للطلبضضا  

و عوي  ال صي التعس ي يتوقف عل  ال صي يف الدعوى اجلزائيضة وبالتضالي فقضد كضان     

 28عل  احلكم املطعون فيضه وقضف الضدعوى العماليضة  عليقضًا علض  هضدى مضن نضيف املضائة           

نظضر  سضاندًا إىل   من قانون انجراءا  اجلزائية، وإذ خالف احلكم املطعون فيضه هضذا ال  

قالة إن النيابة العامضة   حتضر  الضدعوى اجلزائيضة فضإن احلكضم يكضون معيبضًا كخال ضة          

 الثابق يف احوراق احمر الذا جر  إىل اوطأ يف  طبيم القانون كا يوج  نقضه.

عمالي العط غري  اا لل صضي   96/2021+ 82وحيث إن موضوأ االستئنافط رقمي 

 القضضضاء بوقضضف االسضضتئنافط  عليقضضًا ريثمضضا يصضضدر قضضضاء ن ضضائي يف     فيضضه وملضضا  قضضدم يضضتعط  

 جزائي أمواا العط. 8688/2020القضية اجلزائية رقم  

 

********** 
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 )مدني عمالي( 15/9/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عثمان مكرم 

 بار .وعضوية املستشارين: ضياء الدين حممد عبد ا يد .  أزهرا م

(115) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  247)الطعن رقم 

( اختصا  " االختصا  القيمي ". ئعوى "  قدير قيمة الدعوى ". حكم " الطعن يف 1

احلكضم ". طعضضن " مضا جيضضوز ومضضا ال جيضوز الطعضضن فيضه ". نقضض  " مضضا جيضوز ومضضا ال جيضضوز      

 الطعن فيه بالنق . 

ئائمًا. وجوب الرجوأ إىل عنا ر حتديدها الدعوى بالطلبا  العمالية مقدرة القيمة  -

يف قضضانون  نظضضيم ع قضضا  العمضضي ولضضوائح وأنظمضضة  ضضاح  العمضضي ولضضو   يضضنيف علي ضضا يف    

عقضضد العمضضي. مضضإئى ذلضضك. ال عضضةة يف هضضذا اوصضضو  كضضا يضضذكر  املضضدع  مضضن حتديضضد      

لعنا ر طلبا ه. التزام احملكمة بالتصدا من  لقضاء ذا  ضا لتكييضف الطلبضا  التكيضف      

 لقانوني الص يح. علة ذلك.  ا
  

( اختصا  " االختصا  القيمي ". ئعوى "  قدير قيمة الدعوى ". حكم " الطعن يف 2

احلكم ".  طعن " مضا جيضوز ومضا ال جيضوز الطعضن فيضه ". نقض  " مضا جيضوز ومضا ال جيضوز            

 الطعن فيه بالنق .

سضضت قا ه أو طلضض  العامضضي البقضضاء يف املسضضكن العضضيين املخصضضيف لضضه حلضضط اسضضتي اء م -

ايضضضداع ا حلسضضضابه خزينضضضة وزارة املضضضوارئ البشضضضرية والتضضضوطط. مضضضن مل قضضضا  املسضضضت قا      

 العمالية. ال يدخي يف  قدير قيمة الدعوى. أساس ذلك. مثاا.  

 قضضضدير الطلضضض  بقيمضضضة بضضضدا االجيضضضار السضضضنوا متضضض  كضضضان املسضضضكن مضضضإجرًا ولضضضيس    -

العامضي البقضاء فيضه يف مواج ضة     مملوكًا لصاح  العمي وطل  إخ ء العامي منه أو طل  

 املإجر. أساس ذلك.  
  

مضضضن ال ئ ضضضة  25املقضضضرر ضضضضض يف قضضضضاء هضضضذ  احملكمضضضة ضضضضضض أنضضضه ووفقضضضًا لضضضنيف املضضضائة     -1

 -التنظيميضضة لقضضانون االجضضضراءا  املدنيضضة أن اح ضضي يف الضضضدعاوى أن ضضا معلومضضة القيمضضضة       

مكضضان حتديضضدها أثنضضاء ويضضدخي في ضضا الطلبضضا  الضض  ال حيضضدئ املضضدع  قيمت ضضا ابتضضداءا مضضع إ
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وال اضضرج عضضن هضضذا اح ضضي إال الضضدعاوى الضض   رفضضع بطلضض  غضضري قابضضي    -سضضري اوصضضومة

للتقضضضدير فتعتضضضة جم ولضضضة القيمضضضة وهضضضي الطلبضضضا  الضضض   تنضضضاف  بطبيعت ضضضا مضضضع إمكضضضان      

 قضضديرها، وهضض  ال  عتضضة غضضري قابلضضة للتقضضدير إال إذا كضضان املطلضضوب في ضضا ممضضا ال  كضضن    

 – 24حية قاعضدة مضن قواعضد  قضدير الضدعاوى الض  ورئ  يف املضائ ط         قدير قيمته طبقًا 

مضضن ال ئ ضضة املضضذكورة، وكضضان اح ضضي يف  قضضدير قيمضضة الضضدعوى أن ضضا  قضضدر بقيمضضة      25

الطلضض  املضضدع  بضضه أو احلضضم الضضذى يتمسضضك بضضه املضضدع  أو االلتضضزام الضضذى يطالضض  خصضضمه      

امضًا كضا وضضعه املشضرأ يف ال ئ ضة      بأئائه أو املركز القانوني املطلوب  قدير  وذلضك التز 

التنظيمية لقانون انجراءا  املدنية من ضوابك وقواعضد يف هضذا الصضدئ، ويف خصضو      

الدعاوى العمالية فإن احلقوق املدع  ب ا  د حدوئها كا هو منصو  عليه يف قضانون  

، وال  نظيم ع قا  العمي ومضا أحضاا إليضه مضن أحكضام وارئة يف العقضد أو لضوائح املنشضأة        

ُيعد عدم حتديد املدع  للعنا ر ال  حيس  عل  أساس ا القيمة النقدية للطلض  مانعضًا   

يتعضذر معضضه  قضضدير قيمضضة الضضدعوى طاملضضا أمكضضن معرفضضة هضضذ  العنا ضضر ممضضا هضضو منصضضو   

عليه يف القانون أو اللوائح أو كا عسا  أن يكون ثابتًا من واقضع الضدعوى ومسضتندا  ا أو    

ام كضا  كضن مضن حسضاب قيمضة الضدعوى يضوم رفع ضا، و تمضايز طلبضضا           معلومضًا بضالعلم العض   

كضضون  –عضضن غريهضضا مضضن أنضضواأ الضضدعاوى    -املسضضت قا  العماليضضة يف الضضدعوى العماليضضة  

 لكم املست قا  حمدئة يف قانون  نظيم ع قا  العمي ولوائح وأنظمضة  ضاح  العمضي    

طلبضا  العماليضة ئائمضا طلبضا      ولو   ينيف علي ا يف عقد العمي و ر يبًا عل  ذلضك فضإن ال  

مقضضدرة القيمضضة وال  عضضرو الضضدعوى العماليضضة حبسضض  اح ضضي طلبضضًا ممضضا ال  كضضن  قضضدير     

قيمتضه ، وال يإبضضه يف هضذا اوصضضو  إىل مضا يرسضضله املضدعي مضضن حتديضد لعنا ضضر طلبا ضضه      

باملخال ضضة ملضضا  قضضدم مضضن أحكضضام مسضضتغً  التيسضضري التشضضريعي بإع ضضاء ئعضضاوى العمضضاا مضضن    

يف غري موضعه وباملخال ة حلكمته وأساس ةرعته، عامضدًا إىل االلت ضاو علض      الرسوم

إجراءا  التقاضي املتعلقة بالنظام العضام، مسضت دفًا إخضراج ئعضوا  مضن نطضاق اختصضا         

احملكمضضضة الضضض  وسضضضد إلي ضضضا املشضضضرأ نظرهضضضا حبسضضض  قيمت ضضضا إىل حضضضوزة حمكمضضضة ذا    

لغريهضضا، إخضض اًل بقواعضضد    اختصضضا  بضضدعاوى أعلضض  قيمضضة، وفضضتح طضضرق طعضضن مرسضضومة     

االختصا  وطرق الطعن يف اححكام، ويتعط عل  احملكمة املختصة أن  تصدى مضن  

 لقاء ذا  ا لتكييف الطلبضا  التكييضف القضانوني الصض يح برئهضا إىل حقيقت ضا الثابتضة        

يف قضضانون  نظضضيم ع قضضا  العمضضي ومضضا أحضضاا إليضضه مضضن أحكضضام وارئة يف العقضضد أو لضضوائح      

 املنشأة.
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إذ كضضان طلضض  العامضضي البقضضاء يف املسضضكن العضضيين املخصضضيف لضضه حلضضط اسضضتي اء           -2

مست قا ه العمالية أو ايداع ا حلسابه خزينة وزارة املوارئ البشرية والتوطط علض  هضدى   

مكررًا من قانون  نظضيم ع قضا  العمضي هضو يف  كيي ضه الصض يح        131من نيف املائة 

التضضالي فضض  يضضدخي يف  قضضدير قيمضضة الضضدعوى     مضضن مل قضضا  طلضض  املسضضت قا  العماليضضة وب   

مضضن ال ئ ضضة املضضذكورة، ويف حضضاا    24بو ضض ه مل قضضًا غضضري مقضضدر القيمضضة عمضضً  باملضضائة    

كان املسكن مإجرًا ليس مملوكًا لصاح  العمضي وطلض  إخض ء العامضي منضه أو طلض        

ار العامضضي البقضضاء فيضضه يف مواج ضضة املضضإجر فضضإن قيمضضة هضضذا الطلضض   قضضدر بقيمضضة بضضدا انجيضض   

مضضن ال ئ ضضة املضضذكورة، ملضضا كضضان ذلضضك وكانضضق طلبضضا       25/7السضضنوا عمضضً  باملضضائة  

الطاعن اوتامية املقدمضة لضدى حمكمضة أوا ئرجضة قضد  ضضمنق طلض  القضضاء لضه ببضدا           

سضضكن بعضضد  ضضاريم انت ضضاء خدمتضضه حتضض   ضضاريم اسضضت م مسضضت قا ه العماليضضة وكضضان هضضذا    

السضضكن حبسضضبان أنضضه وغضضداة انت ضضاء    الطلضض  يف  كيي ضضه الصضض يح هضضو طلضض  البقضضاء يف   

ع قة العمي ال يكون اة جماا لل ضديث عضن عض وا  أو بضدال  وبالتضالي يكضون هضذا        

الطلضض  يف حقيقتضضه مضضن مل قضضا  طلضض  املسضضت قا  العماليضضة وال يضضدخي يف  قضضدير قيمضضة       

الدعوى، وإذ انت   احلكم املطعضون فيضه إىل هضذ  النتيلضة فإنضه يكضون قضد اهتضدى إىل         

لة الص ي ة مت قًا مع   يح القانون ويض ي  عييبه بسضب  الطعضن الوحيضد علض      النتي

 .  غري أساس

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

حيث إن الوقائع ض عل  ما يبط من احلكم املطعضون فيضه وسضائر احوراق ض  ت صضي يف أن       

عمضالي   2020لسضنة   2533الطاعن أقام علض  الشضركة املطعضون ضضدها الضدعوى رقضم       

بإلزام ضا بضأن  ضإئا إليضه      -وفضم الطلبضا  اوتاميضة     -بضوظ" بطلض  احلكضم    جزئي أ

مست قا ه العمالية املتمثلة يف بضدا السضكن بضدءاع مضن  ضاريم انت ضاء اودمضة حتض   ضاريم          

اسضضت مه ملسضضت قا ه، وبضضدا سضضاعا  العمضضي انضضضايف، وبضضدا اننضضذار، وبضضدا انجضضازة،       

سضض ي، وبضضدا  ضضذاكر العضضوئة االسضضرية، ومكافضضأة ن ايضضة اودمضضة، و عضضوي  ال صضضي التع

وة ائة اوةة، وقاا بيانًا لدعوا  إنه ار بك مع املطعون ضضدها بعقضد عمضي غضري حمضدئ      

 7.592ئرهم احساسي منه  9.9968بأجر ة را إمجالي  1/5/2011املدة بدءًا من 

ئون سضضب  مشضضروأ أقضضام ئعضضوا  .  لسضضة  27/6/2020ئرهضضم وإذ أن ضضق خدمتضضه بتضضاريم 

ئرهم بضدا إجضازة    21.513حكمق احملكمة بأحقية الطاعن يف مبل   28/4/2021

ئرهضضم  عويضضضًا عضضن ال صضضي     37.536مكافضضأة ن ايضضة اودمضضة ومبلضض      64.489ومبلضض  
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ئرهضضم ألزمضق املطعضون ضضضدها بأئائضه إليضه و سضضليمه      123.538التعسض ي كلمضوأ مبلض     

مغائر ضه الدولضة ورفضضق     ة ائة خةة و ذكرة عوئة للل ة ال  مت استقدامه من ا حضاا 

ما عدا ذلك من طلبضا . اسضتأن ق الشضركة املطعضون ضضدها هضذا احلكضم باالسضتئناو         

عمالي أبوظ" واستأن ه الطاعن استئنافًا مقضابً  باالسضتئناو رقضم     1017/2021رقم 

قضضق احملكمضة بسضقويف احلضم      5/7/2021عمالي أبضوظ" و لسضة    1071/2021

عد انقضاء امليعائ املقرر قانونًا لرفع االستئناو إعمااًل لضنيف  يف االستئنافط لتقد  ما ب

بشضأن حمكمضة    2020( لسضنة  26املائة السائسضة مضن قضرار رئضيس ئائضرة القضضاء رقضم )       

املطالبا  البسيطة، طعضن احملكضوم لضه يف هضذا احلكضم بطريضم الضنق  بضالطعن املاثضي          

ض الطعضضن علضض  هضضذ  وقضضدمق املطعضضون ضضضدها مضضذكرة اختتمت ضضا بطلضض  رفضضضه وإذ ُعضضرِ 

احملكمضة يف غرفضضة مشضضورة رأ  أنضضه جضضدير بضالنظر، وحضضدئ  جلسضضة لنظضضر  ئون مرافعضضة   

 ة وية .

وحيضضث إن الطعضضن أقضضيم علضض  سضضب  وحيضضد ينعضضي بضضه الطضضاعن علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه    

فال ة القانون واوطأ يف  طبيقه، ويف بيضان ذلضك يقضوا إن احلكضم املطعضون فيضه قضدر        

ئرهم ما أئخلض ا يف عضدائ ئعضاوى املطالبضا       500.000ال جياوز مبل  قيمة الدعوى كا 

يوم، وجر  ذلضك إىل القضضاء    15البسيطة وال   ستأنف اححكام الصائرة في ا خ ا 

بسقويف احلم يف االستئناو يف حط أن  طلبا  الطاعن اوتامية املقدمة لدى حمكمضة  

يم انت ضضاء اودمضضة وحتضض   ضضاريم أوا ئرجضضة  ضضضمنق طلضض  )بضضدا السضضكن اعتبضضارًا مضضن  ضضار

است م مست قا ه( وهو طل  غري مقدر القيمضة ممضا اضرج الضدعوى مضن نطضاق الضدعاوى        

البسضضيطة ويكضضون ميعضضائ اسضضتئناو احلكضضم الصضضائر في ضضا ث ثضضون يومضضًا، ذلضضك مضضا يعيضض    

 احلكم ويستوج  نقضه.

ة ضضضض أنضه ووفقضًا    وحيث إن هذا النعي غري سديد ذلك بأن املقرر ضضض يف قضضاء هضذ  احملكمض    

من ال ئ ة التنظيميضة لقضانون االجضراءا  املدنيضة أن اح ضي يف الضدعاوى        25لنيف املائة 

ويضضدخي في ضضا الطلبضضا  الضض  ال حيضضدئ املضضدع  قيمت ضضا ابتضضداءا مضضع   -أن ضضا معلومضضة القيمضضة 

وال اضرج عضن هضذا اح ضي إال الضدعاوى الض         -إمكان حتديدها أثناء سري اوصومة 

  غري قابي للتقدير فتعتة جم ولة القيمة وهي الطلبا  ال   تنضاف  بطبيعت ضا    رفع بطل

مع إمكان  قديرها، وه  ال  عتة غري قابلة للتقدير إال إذا كان املطلضوب في ضا ممضا ال    

 كن  قدير قيمته طبقًا حية قاعدة من قواعد  قضدير الضدعاوى الض  ورئ  يف املضائ ط     

كورة، وكضضان اح ضضي يف  قضضدير قيمضضة الضضدعوى أن ضضا  قضضدر   مضضن ال ئ ضضة املضضذ  25 – 24
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بقيمضضة الطلضض  املضضدع  بضضه أو احلضضم الضضذى يتمسضضك بضضه املضضدع  أو االلتضضزام الضضذى يطالضض           

خصمه بأئائه أو املركز القضانوني املطلضوب  قضدير  وذلضك التزامضًا كضا وضضعه املشضرأ يف         

اعضد يف هضذا الصضدئ، ويف    ال ئ ة التنظيمية لقانون انجضراءا  املدنيضة مضن ضضوابك وقو    

خصو  الدعاوى العمالية فإن احلقوق املدع  ب ا  د حدوئها كا هو منصو  عليضه  

يف قضضانون  نظضضيم ع قضضا  العمضضي ومضضا أحضضاا إليضضه مضضن أحكضضام وارئة يف العقضضد أو لضضوائح      

املنشأة، وال ُيعد عدم حتديد املدع  للعنا ر ال  حيس  عل  أساسض ا القيمضة النقديضة    

انعًا يتعذر معه  قدير قيمة الدعوى طاملا أمكن معرفضة هضذ  العنا ضر ممضا هضو      للطل  م

منصضضو  عليضضه يف القضضانون أو اللضضوائح أو كضضا عسضضا  أن يكضضون ثابتضضًا مضضن واقضضع الضضدعوى      

ومسضضتندا  ا أو معلومضضًا بضضالعلم العضضام كضضا  كضضن مضضن حسضضاب قيمضضة الضضدعوى يضضوم رفع ضضا،  

عضضضن غريهضضضا مضضضن أنضضضواأ  -الضضضدعوى العماليضضضة و تمضضضايز طلبضضضا  املسضضضت قا  العماليضضضة يف 

كضضون  لكضضم املسضضت قا  حمضضدئة يف قضضانون  نظضضيم ع قضضا  العمضضي ولضضوائح      –الضضدعاوى 

وأنظمة  اح  العمي ولو   ينيف علي ا يف عقد العمي و ر يبًا علض  ذلضك فضإن الطلبضا      

ًا ممضا  العمالية ئائما طلبا  مقدرة القيمة وال  عرو الدعوى العمالية حبس  اح ي طلبض 

ال  كن  قدير قيمتضه، وال يإبضه يف هضذا اوصضو  إىل مضا يرسضله املضدعي مضن حتديضد          

لعنا ر طلبا ه باملخال ة ملا  قدم من أحكام مستغً  التيسري التشضريعي بإع ضاء ئعضاوى    

العمضضاا مضضن الرسضضوم يف غضضري موضضضعه وباملخال ضضة حلكمتضضه وأسضضاس ةضضرعته، عامضضدًا إىل   

قاضضضي املتعلقضضة بالنظضضام العضضام، مسضضت دفًا إخضضراج ئعضضوا  مضضن   االلت ضضاو علضض  إجضضراءا  الت

نطضضاق اختصضضا  احملكمضضة الضض  وسضضد إلي ضضا املشضضرأ نظرهضضا حبسضض  قيمت ضضا إىل حضضوزة      

حمكمضضة ذا  اختصضضا  بضضدعاوى أعلضض  قيمضضة ، وفضضتح طضضرق طعضضن مرسضضومة لغريهضضا،         

تصضة  إخ اًل بقواعد االختصا  وطرق الطعن يف اححكام، ويتعط عل  احملكمة املخ

أن  تصدى مضن  لقضاء ذا  ضا لتكييضف الطلبضا  التكييضف القضانوني الصض يح برئهضا إىل          

حقيقت ضضا الثابتضضة يف قضضانون  نظضضيم ع قضضا  العمضضي ومضضا أحضضاا إليضضه مضضن أحكضضام وارئة يف    

العقضضد أو لضضوائح املنشضضأة، وكضضان طلضض  العامضضي البقضضاء يف املسضضكن العضضيين املخصضضيف لضضه   

ة أو ايضضداع ا حلسضضابه خزينضضة وزارة املضضوارئ البشضضرية      حلضضط اسضضتي اء مسضضت قا ه العماليضض    

مكررًا من قانون  نظيم ع قا  العمي هضو يف   131والتوطط عل  هدى من نيف املائة 

 كيي ه الص يح من مل قا  طل  املسضت قا  العماليضة وبالتضالي فض  يضدخي يف  قضدير       

ن ال ئ ضة املضذكورة،   مض  24قيمة الدعوى بو  ه مل قًا غري مقدر القيمة عمً  باملضائة  

ويف حاا كان املسكن مإجرًا ليس مملوكًا لصاح  العمي وطلض  إخض ء العامضي منضه     

أو طلضض  العامضضي البقضضاء فيضضه يف مواج ضضة املضضإجر فضضإن قيمضضة هضضذا الطلضض   قضضدر بقيمضضة بضضدا   
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مضضن ال ئ ضضة املضضذكورة، ملضضا كضضان ذلضضك وكانضضق    25/7انجيضضار السضضنوا عمضضً  باملضضائة  

تامية املقدمة لدى حمكمة أوا ئرجضة قضد  ضضمنق طلض  القضضاء لضه       طلبا  الطاعن او

ببدا سكن بعد  اريم انت اء خدمته حت   اريم است م مست قا ه العمالية وكان هضذا  

الطلضض  يف  كيي ضضه الصضض يح هضضو طلضض  البقضضاء يف السضضكن حبسضضبان أنضضه وغضضداة انت ضضاء      

  وبالتضالي يكضون هضذا    ع قة العمي ال يكون اة جماا لل ضديث عضن عض وا  أو بضدال    

الطلضض  يف حقيقتضضه مضضن مل قضضا  طلضض  املسضضت قا  العماليضضة وال يضضدخي يف  قضضدير قيمضضة       

الدعوى، وإذ انت   احلكم املطعضون فيضه إىل هضذ  النتيلضة فإنضه يكضون قضد اهتضدى إىل         

النتيلة الص ي ة مت قًا مع   يح القانون ويض ي  عييبه بسضب  الطعضن الوحيضد علض      

 غري أساس.

 

********** 
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 ) ارا( 20/9/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد مخيس ذكي 

 وعضوية املستشارين: عدالن احلاج، إمام عبدالظاهر حسانط.

(116) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  865)الطعن رقم 

 ( نق  " أسباب الطعن بالنق . السب  ا  ي ". 1

ديضضضدها و عري  ضضضا  عري ضضضًا واضضضض ًا نافيضضضًا عن ضضضا  أسضضضباب الطعضضضن بضضضالنق . وجضضضوب حت -

الغموض واجل الضة حبيضث يضبط من ضا العيض  الضذا يعضزو  الطضاعن إىل احلكضم وموضضعه           

 منه و أثر  يف قضائه وإال كان غري مقبوا.  

  

 ( إثبا  " بوجه عام ". خةة. حمكمة املوضوأ " سلطت ا ". 2

م الواقضع يف الضدعوى وال جضيح بضط     حملكمة املوضوأ السضلطة التامضة يف حتصضيي ف ض     -

 البينا  و قدير احئلة واملوازنه بين ا واالخذ بدليي ئون اخر.

سلطت ا يف  قدير  قارير اوةاء واالخذ كا  طمئن إليضه من ضا حممضواًل علض  أسضبابه       -

 مت  اقتنعق بس مة احسس ال  بن  علي ا. 

 املوج ه إىل التقرا . علة ذلك. مثاا.  هي غري ملزمة بالرئ استق اًل عل  املطاعن   -

  

 ( إثبا  " حلية االمر املقضي " حكم  " حلية االحكام " . قوة االمر املقضي .3

لل كم اجلزائي البضا  حليضة فيمضا فصضي فيضه فصضً  ضضروريًا يف أسضبابه املر بطضة           -

زائيضة ويف  باملنطوق ويف وقوأ ال عي املكون لبساس املش   بط الدعويط املدنيضة واجل 

الو ف القانوني ونسبته إىل فاعله. وجوب أن  تقيد احملكمة املدنية ب ذ  املسائي عنضد  

 ال صي يف ئعاوى احلقوق املدنية املتصلة بذا  الواقعة و تنع علي ا إعائة حبث ا.  
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 املقضي.

ديد الشركة سواء كان ةضريكا أو غضري ةضريك مضا   يضنيف عقضد  أسضيس        عزا م -

الشركة أو عقد التعيط عل  خ و ذلك يكون بقرار من اجلمعية العموميضة. جضواز أن   

يطل  ةريك أو اكثضر يف الشضركة مضن احملكمضة عضزا املضدير متض  كضان هنضا  سضببًا           

 مشروعًا يةر العزا. مثاا. 

  

 177أنضه ولضئن أوجبضق املضائة      -ه قضضاء هضذ  احملكمضة    وعل  ما جرى بض  -املقرر  -1

مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة أن  شضضتمي  ضض ي ة الطعضضن بضضالنق  علضض  احسضضباب الضض  بضضين  

علي ا الطعن وإال كان باطً ، إ ضا قصضد  ب ضذا البيضان أن ُ  ضدئ أسضباب الطعضن وُ عضرو         

لضة حبيضث يضبط من ضا العيض  الضذا        عري ًا واض ًا كاة ًا وافيًا نافيًا عن ا الغمضوض واجل ا 

 يعزو  الطاعن إىل احلكم وموضعه منه وأثر  يف قضائه.

املقضضضرر أن حملكمضضضة املوضضضضوأ السضضضلطة التامضضضة يف حتصضضضيي ف ضضضم الواقضضضع يف الضضضدعوى     -2

وال جضضيح بضضط البينضضا  و قضضدير احئلضضة واملوازنضضة بين ضضا واحخضضذ بضضدليي ئون  خضضر ويف  قضضدير       

ا  طمضئن إليضه من ضا باعتبارهضا عنصضرًا مضن عنا ضر انثبضا  الض            قارير اوةاء واحخضذ كض  

صضع لتقديرها ودا أن  أخذ به حممضواًل علض  أسضبابه متض  اقتنعضق بسض مة احسضس الض          

بين علي ا وهي غري ملزمة بعد ذلك بالرئ استق اًل عل  املطاعن املوج ضة إىل التقريضر إذ يف   

د أن ا    د يف  لك املطاعن ما يستأهي الرئ علي ضا  أخذها به حممواًل عل  أسبابه ما ي ي

بضضأكثر ممضضا  ضضضمنه التقريضضر، ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان الضضبط مضضن  قريضضر اوضضبري املنتضضدب يف    

الضضدعوى أنضضه قضضد انتقضضي إىل مقضضر الشضضركة املطعضضون ضضضدها الثانيضضة و ضضبط عضضدم وجضضوئ أا        

اسض" معتمضد وأنضه وفقضًا     سل   أو ئفا ر حسابية منتظمة وال يتم استخدام أا برنامج حم

للثابق من امليزانيا  من طريف اوصومة وبإقرارهمضا أن الشضركة املطعضون ضضدها الثانيضة      

و  يتسضلم   31/1/2020قد حققق خسائر خ ا ال  ة من  اريم التأسيس وحت   ضاريم  

اا مضضن الشضضركاء اا اربضضا  وال  عتمضضد اوضضةة علضض  امليزانيضضا  و قضضارير اوضضةة االستشضضارية  

املقدمة من طريف اوصومة كون ا قد خلق من املستندا  املإيدة دا وان الثابق مضن عقضد   

ئرهضم،   100.500التأسيس أن الطاعن قد سدئ مبضال  مقابضي حصضته يف الشضركة كبلض       

وأن إمجضضضالي املبضضضال  الضضض   سضضضلم ا املطعضضضون ضضضضد  احوا مضضضن الشضضضركة والضضض  مت قيضضضدها     

افضائ املطعضون ضضد  احوا للخضةة املنتدبضة يف القضضية        ئرهضم وقضد   73.533حبسابا  ا مبل  

نيابضضة احمضضواا أن ذلضضك املبلضض  عبضضارة عضضن روا ضض  نظضضري   2019لسضضنة  11112اجلزائيضضة رقضضم 
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ائار ه للشركة واجيار سكن وقد  ركق  لك اوةة االمر لتقضدير احملكمضة والض  ورئ    

ورئ بعقد  أسيس الشركة بتقريرها أن نشايف الشركة   يستمر إال لبضعة أة ر، وقد 

أن للمضضدير احلضضم يف را ضض  ةضض را حيضضدئ  الشضضركاء ويقيضضد حبسضضاب املصضضروفا  العامضضة          

للشضضضركة عضضض وة علضضض  حقضضضة يف اسضضض ئائ مصضضضروفا  التمثيضضضي وبضضضدا االنتقضضضاا وحصضضضة يف    

احربضضا ، وملضضا كضضان ذلضضك وكضضان الضضبط مضضن احوراق أن الطضضاعن   يثبضضق أن املطعضضون ضضضد    

ئرهضم كمضا   يثبضق الضضرر الواقضع عليضه        840.347ين ةخصضي كبلض    احوا مدين له بضد 

ةخصيًا من جراء سوء إئارة املطعون ضد  املذكور للشركة املطعون ضدها الثانيضة، وإذ  

اقام احلكم املستأنف املإيضد بضاحلكم املطعضون فيضه قضضاء  بضرف  طلض  الطضاعن بضالزام          

ئرهضضم قيمضضة الضضدين الشخصضضي  840.347املطعضون ضضضد  احوا بضضاملبل  املطالضض  بضضه ومقضضدار   

ئرهم كتعوي  عن االضرار ال  حلقق بالطضاعن ومضا    500.000للطاعن يف ذمته ومبل  

فا ضضه مضضن كسضض  علضض  سضضند مضضن نتيلضضة سضضوء إئارة املطعضضون ضضضد  احوا للشضضركة املطعضضون   

ضدها احوىل عل  سند من أن الطاعن قد علز عن اثبا  املديونية الشخصية ال  يطال  

ا يف ذمضضة املطعضضون ضضضد  احوا لعضضدم وجضضوئ ئفضضا ر منتظمضضة او أا نظضضام حماسضض" لضضدى         ب ضض

الشركة ال  حققق خسضائر منضذ  أسيسض ا وفقضًا ملضا ورئ بتقريضر اوضةة الض  اطمأنضق لضه           

حمكمضضة املوضضضوأ بضضدرجتي ا، وكضضان ذلضضك يف حضضدوئ سضضلطة حمكمضضة املوضضضوأ يف ف ضضم        

مضضن ذلضك مضا ورئ بوجضضه النعضي مضن أن اوضضةة        الواقضع و قضدير الضضدليي يف الضدعوى وال ينضاا    

 ب ث قيمضة اوسضائر الض  منيضق ب ضا الشضركة املطعضون ضضدها الثانيضة وسضبب ا واملتسضب             

في ضضا و   ب ضضث ئفضضاأ الطضضاعن الضضوارئ بصضض ي ة ئعضضوا  االبتدائيضضة واملسضضتندا  املقدمضضة منضضه  

نت ض  إليضه  قريضر    كما وأن احلكضم املطعضون فيضه   يب ضث اع اضضا  الطضاعن علض  مضا ا        

اوضةة إذ ورئ النعضضي يف هضضذا الشضضأن جم ضضً    يضضبط ماهيضضة ئفضضاأ الطضضاعن الضضوارئ بصضض ي ة  

الضضدعوى واملسضضتندا  الضض  قضضاا عن ضضا الطضضاعن ان ضضا قضضد قضضدمق حملكمضضة املوضضضوأ او ماهيضضة  

االع اضضضا  علضض   قريضضر اوضضةة ال سضضيما و  يقضضدم الطضضاعن لتلضضك اوضضةة مضضا يثبضضق ئفاعضضه  

ملديونية الشخصية املطال  ب ا يف ذمة املطعون ضد  احوا وكضا يضض   معضه النعضي     بشأن ا

 عل  غري سند من القانون خليقًا بالرف .

مضن قضانون انثبضا  يف املعضام   املدنيضة والتلاريضة واملضائة         50املقرر وفقًا لنيف املائة  -3

ة فيمضضا فصضضي فيضضه مضضن قضضانون انجضضراءا  اجلزائيضضة أن لل كضضم اجلزائضضي البضضا  حليضض   269

فصً  ضروريًا يف أسبابه املر بطة باملنطوق ويف وقوأ ال عي املكون لبساس املش   بضط  

الضضضدعويط املدنيضضضة واجلزائيضضضة ويف الو ضضضف القضضضانوني ونسضضضبته إىل فاعلضضضه، فضضضإذا فصضضضلق         

احملكمة اجلزائية يف هذ  املسائي حبكم با  فإنه يتعط عل  احملكمة املدنية أن  تقيضد  
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عند ال صي يف ئعاوى احلقوق املدنية املتصلة بذا  الواقعة، و تنع علي ضا إعضائة حبث ضا    به 

 ملا ي    عل  ذلك من املساس حبلية احلكم اجلزائي قبي الكافة.

بشضأن الشضركا  التلاريضة علض       2015لسضنة   2من القانون رقم  85النيف يف املائة  -4

عضضيط علضض  خضض و ذلضضك، يعضضزا املضضدير  أنضضه مضضا   يضضنيف عقضضد  أسضضيس الشضضركة أو عقضضد الت 

بقضضرار مضضن اجلمعيضضة العموميضضة سضضواء كضضان املضضدير ةضضريكًا أو غضضري ةضضريك، كمضضا جيضضوز         

للم كمضضة عضضزا املضضدير بنضضاء علضض  طلضض  ةضضريك أو أكثضضر يف الشضضركة إذا رأ  احملكمضضة    

سضضببًا مشضضروعًا يضضةر العضضزا، ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان الطضضاعن قضضد طلضض  عضضزا املطعضضون ضضضد   

ئارة الشركة املطعون ضدها الثانية لسوء إئار ه دضا وحتقيضم خسضائر بانضضرار     احوا من إ

كركزها املالي فضً  عن  بديد أموادا مستندًا لصدور حكم جزائي ن ضائي يف القضضية   

، 1736جنح نيابة احمواا الكلية واستئنافي ا رقمضي   2019لسنة   1112اجلزائية رقم 

ملطعضضون ضضضد  احوا بصضض ته مضضديرًا للشضضركة يثبضضق    أبضضو ظضض" بإئانضضة ا  2020لسضضنة 1768

 بديد املطعون ضضد  احوا حمضواا الشضركة املطعضون ضضدها الثانيضة والض   سضلم ا بصض ته          

مديرًا دا بأن اختلسض ا لن سضه إضضرارًا ب ضا وكضان الضبط مضن الرجضوأ لنظضام إئارة القضضايا           

 2020لسضضنة 634انلك ونضضي باحملكمضضة  ضضدور حكضضم بضضا  يف الطعضضن بضضالنق  رقضضم      

جزائضضي أبضضو ظضض" بضضرف  الطعضضن املقضضام مضضن املطعضضون ضضضد  احوا علضض  احلكضضم اجلزائضضي         

الصضضائر يف االسضضتئنافط اجلضضزائيط املشضضار الي مضضا والتزامضضًا حبليضضة ذلضضك احلكضضم اجلزائضضي  

البا  الذا فصي يف أسضبابه املر بطضة بضاملنطوق يف وقضوأ ال عضي املكضون لبسضاس املشض           

ملدنية واجلزائية ويف الو ف القانوني ونسبته إىل فاعله وهو  بديد املطعون بط الدعويط ا

ئرهضضم بضأن اختلسض ا لن سضه اضضرارًا ب ضضا      73.533ضضد  احوا حمضواا الشضركة ومقضدارها     

كضضا جييضضز للشضضريك يف  لضضك الشضضركة طلضض  عضضزا املطعضضون ضضضد  احوا مضضن إئارة الشضضركة    

ملسضتأنف املإيضد بضاحلكم املطعضون فيضه هضذا       املطعون ضضدها الثانيضة، وإذ خضالف احلكضم ا    

النظضر ورفض  عضزا املضدير املشضار اليضه علض  سضند مضن ان الشضركة املطعضون ضضدها الثانيضة              

 2019لسضضضنة  4حتضضضق احلراسضضضة القضضضضائية كوجضضض  احلكضضضم الصضضضائر يف الضضضدعوى رقضضضم     

 مستعلي أبو ظ" وان املطعضون ضضد  احوا ال يضدير  لضك  الشضركة وا ضا يضديرها احلضارس        

القضائي املعط كوج  احلكم الصائر بتعينه ملت تًا عضن ئفضاأ الطضاعن اجلضوهرا الضوارئ      

بص ي ة االستئناو بضأن  عضيط احلضارس القضضائي ال   ضو  ض ة املضديرعن املطعضون ضضد           

احوا باعتبضضار ان احلراسضضة حكضضم وقضض  ينت ضضي بانت ضضاء احلالضضة الضض  مضضن اجلضض ا  ضضدر، كضضا  

ويوجض  نقضضه جزئيضًا فيمضا قضض  بضه مضن رفض  طلض  الطضاعن           يعي  احلكم املطعون فيضه  

 عزا املطعون ضد  احوا عن إئارة الشركة املطعون ضدها الثانية.
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 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي   -عل  ما يبط من احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق      –حيث إن الواقعا  

زئضضي أبضضو ظضض" بطلضض    ضضارا ج 2020لسضضنة  1629يف أن الطضضاعن أقضضام الضضدعوى رقضضم  

احلكم ندب خةة لبيان املبال  ال  ان ق ا الطضاعن سضدائًا حلصضة املطعضون ضضد  احوا      

يف رأس مضضضاا الشضضضركة املطعضضضون ضضضضدها الثانيضضضة و لضضضك املشضضضغولة بضضضه ذمتضضضه ومراجعضضضة         

التعاقدا  ال  قام ب ضا بصض ته مضديرًا للشضركة وإجضراء احملاسضبة فيمضا بين مضا و بضإلزام          

 %12ئرهضم وال ائضدة القانونيضة بواقضع      840.374احوا بأن يإئا لضه مبلض    املطعون ضد  

ئرهضم كتعضوي  عضن     500.000ومبلض   من  اريم املطالبة القضائية وحت  هام السدائ 

سضنويًا مضن  ضاريم     %12احضرار املائية واحئبية ال  حلقق به وال ائدة القانونية و بواقضع  

ئ وبالزام الشركة املطعون ضدها الثانية بأن  ضإئا  املطالبة القضائية وحت  هام السدا

سضضنويًا مضضن  ضضاريم  %12ئرهضضم وال ائضضدة القانونيضضة بواقضضع   1.538.885.95للطضضاعن مبلضض  

املطالبة القضائية وحت  هام السدائ وبعزا املطعون ضد  احوا من إئارة الشضركة ومضا   

ون ضضضد  احوا علضض  أنضضه ا  ضضم واملطعضض ي  ضض  علضض  ذلضضك مضضن  ثضضار، علضض  سضضند مضضن القضضوا    

 كوين الشركة املطعضون ضضدها الثانيضة ملزاولضة نشضايف  ضأجري العقضارا  وإئار  ضا وفقضًا          

لرخصضضضت ا التلاريضضضة علضضض  ان يقضضضوم الطضضضاعن بتمويضضضي وضضضضم احمضضضواا ننشضضضائ ا ومزاولضضضة   

نشضضاط ا وسضضدائ كافضضة مصضضاريف التأسضضيس مضضن حسضضابه اوضضا  علضض  ان يقضضوم املطعضضون 

ه من  لك املصاريف مضن احربضا  الض   ني ضا الشضركة علض        ضد  احوا بسدائ ما اص

ان يكون احخري مديرًا دا وقد قام الطاعن بسدائ كافة مصاريف التأسيس و وظيضف  

ئرهضضضم وقضضضام  240.690أربعضضضة مضضضوظ ط وبلضضض  امجضضضالي مضضضا ان قضضضه يف هضضضذا الشضضضأن مبلضضض  

تقضضضاال  ئرهضضضم مضضضن الطضضضاعن علضضض  ذمضضضة االن    105.000املطعضضضون ضضضضد  باسضضضت م مبلضضض    

ئرهم نيداع ا حبسضاب الشضركة    300.809والعموال  جلل  مشاريع للشركة ومبل  

ئرهضضضم مضضضن أموالضضضه   1.612.385.95لضضضدى بنضضضك ................. وقضضضام الطضضضاعن بضضضضم مبلضضض    

حتضضضضضضض   15/6/2019حلسضضضضضضضاب الشضضضضضضضركة لضضضضضضضدى بنضضضضضضضك .............. يف ال ضضضضضضض ة مضضضضضضضن  

ملطعضضضضضون ضضضضضضد  احوا مبلضضضضض   بتسضضضضضليم ا 2019وقضضضضضام يف ةضضضضض ر مضضضضضايو  26/12/2019

ئرهضضضم مصضضضاريف   7000عامضضضي ومبلضضض   13ئرهضضضم بغضضضرض ان ضضضاء إجضضضراءا      113.348

ئرهضضم  840.347ئرهضضم منضضه مبلضض   2.379.232.95ةخصضضية لضضه وذلضضك بإمجضضالي مبلضض   

ئرهضضم  1.538.885.95ئيضضن ةخصضضي منضضه للمطعضضون ضضضد  احوا وبضضاقي املبلضض  ومقضضدار   

ضضد  احوا قضد اسضاء إئارة الشضركة ونضتج عضن       مديونية عل  الشركة، غري ان املطعضون  

ذلك ان  كبد  الشركة خسائر كبرية نتيلة التعاقد علض  مشضاريع بأسضعار  قضي عضن      
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سعر السوق باملخال ة لتصنيف الشركة ئون الرجوأ للطاعن الشضريك في ضا وئون عائضد    

رحبي للشركة وعدم  غطية املصروفا  التشغيلية وحتميضي الشضركة لتكضاليف عمالضة     

مضضوظ ط غضضري الزمضضة وباملخال ضضة لقضضانون انقامضضة ممضضا كبضضد الشضضركة غرامضضا  ورسضضوم     و

 عديي وان م أمواا الشركة عل  أةخا  ذا   لة به  كما اقام ئعضوى حراسضة ضضد    

ئرهضضم ةضض ريًا كرا ضض  لل ضضارس القضضضائي وقضضام املطعضضون     10.000الشضضركة كبضضد  ا 

اجلزائيضضضضضة رقضضضضضم  ن ذلضضضضضك القضضضضضضيةضضضضضضد  احوا بتبديضضضضضد أمضضضضضواا الشضضضضضركة وحضضضضضرر عضضضضض 

والض  قضضي في ضا     2020لسضنة 1786جنح أمواا واستئناف ا رقضم   2019لسنة11112

ئرهضضم واسضضتوىل علضض  أمضضواا  50.000ن ائيضضًا بإئانضضة املطعضضون ضضضد  احوا وبتغر ضضه مبلضض   

الشركة لدى البنو  وقام بت ويل ا حلسابه الشخصي وقام بتغيري احلقيقضة يف سضندا    

تندا  و قضضد  ا لل ضضارس القضضضائي وقضضد اسضضتعملق  لضضك     الصضضرو واسضضتعماا  لضضك املسضض  

وحتضرر عضن  لضك الواقعضة الضب غ       2019املستندا  يف اعدائ ميزانيضة الشضركة عضن عضام     

ومضضازاا قيضضد الت قيضضم كضضا حيضضم للطضضاعن املطالبضضة بضضالتعوي      2020لسضضنة  1468رقضضم 

 كبضضضد ا عضضضاب حمامضضضاة بلغضضضق     اجلضضضابر لتلضضضك االضضضضرار الضضض  حلقضضضق بضضضه خا ضضضة وقضضضد       

ئرهم فأقام الدعوى، ندب القاضي املشرو خبريًا يف الضدعوى وبعضد ان اوئأ   100.000

 قريضضضر  ائعضضض  املطعضضضون ضضضضد  احوا  قضضضابً  بطلضضض  احلكضضضم بضضضالزام الطضضضاعن بضضضرئ مبلضضض   

ئرهم قيمة ما استوىل عليه من أمواا الشركة والتعوي  عن احضرار ال   543.657

كمضضة بضضرف  الضضدعويط اال ضضلية    حلقضضق بضضه نتيلضضة  صضضرفا  الطضضاعن، حكمضضق احمل     

 ضضارا  2021لسضنة   793واملتقابلضة، اسضتأنف الطضاعن هضذا احلكضضم باالسضتئناو رقضم       

قضق حمكمة االستئناو بتأييد احلكم املسضتأنف،   8/6/2021أبو ظ" ، وبتاريم 

طعن الطاعن يف هذا القضاء بطريم النق  وأوئأ املطعون ضد  احوا مضذكرة الضتمس   

، وإذ عضضرض الطعضضن علضض  هضضذ  احملكمضضة يف غرفضضة مشضضورة رأ  أنضضه    في ضضا رفضض  الطعضضن 

 جدير بالنظر ف دئ  جلسة لنظر  .  

وحيضضث إن الطضضاعن ينعضضي بالسضضب  احوا مضضن سضضب" الطعضضن علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه       

فال ة القانون والقصضور يف التسضبي  وال سضائ يف االسضتدالا وانخض ا حبضم الضدفاأ إذ        

اال ضضضلية اسضضضتنائًا لتقريضضضر اوضضضبري املنتضضضدب ملت تضضضًا عضضضن     اقضضضام قضضضضاء  بضضضرف  الضضضدعوى   

اع اضا  الطاعن اجلوهريضة علض  ذلضك التقريضر والض   ضضمنت ا املضذكرة املقدمضة منضه          

الضض  هثلضضق يف أن احلكضضم الصضضائر بنضدب خضضةة قضضد حضضدئ امل مضضة   26/1/2021بتضاريم  

في ضضا وإجضضراء  املسضضندة الي ضضا بب ضضث اوسضضائر الضض  حلقضضق بالشضضركة وسضضبب ا واملتسضضب    
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احملاسضضبة الشضضاملة بضضط طضضريف اوصضضومة و صضض ية احلسضضاب بين مضضا غضضري أن اوضضةة قضضد        

خال ضضق احلكضضم الصضضائر بنضضدب ا و   ب ضضث قيمضضة اوسضضائر الضض  منيضضق ب ضضا الشضضركة      

املطعون ضدها الثانية وسبب ا واملتسب  في ا و   ب ضث ئفضاأ الطضاعن الضوارئ بصض ي ة      

ا  املقدمضضة منضضضه وقضضضد طرحضضضق امليزانيضضة املدققضضضة عضضضن طريضضضم   ئعضضوا  االبتدائيضضضة واملسضضضتند 

مكت  مدقم احلسابا  حتق اةراو احلارس القضضائي حبلضة خلوهضا مضن املسضتندا       

الداعمضضة ملضضا ورئ في ضضا و   ضضر اوضضةة احملاسضضبة بضضط طضضريف النضضزاأ مضضن واقضضع سضضل          

قضضضضية الشضضضركة الدف يضضضة وخال ضضضق مضضضا ورئ بضضضاحلكم اجلزائضضضي البضضضا  الصضضضائر يف ال     

جنح أمواا أبو ظ" والقاضي بإئانة املطعضون ضضد     2019لسنة  11112اجلزائية رقم 

احوا عضضن جر ضضة االسضضتي ء علضض  أمضضواا الشضضركة و بديضضدها كضضا اثضضر يف النتيلضضة الضض        

انت   الي ا ذلك التقرير و  يورئ احلكم املطعون فيه أوجه ئفضاأ الطضاعن واع اضضا ه    

اج ضضا بضضالرئ رغضضم ان ضضا اع اضضضا  جوهريضضة قضضد يضضتغري ب ضضا وجضضه علضض   قريضضر اوضضةة و  يو

الرأا يف الدعوى ، وال  من ةأن ا احلكم بالزام املطعون ضد  احوا بضرئ مضا اسضتوىل    

عليه من أمواا الشركة واحلكم بضالتعوي  للطضاعن عضن احضضرار الض  حلقضق بضه مضن         

 جراء سوء انئارة و التبديد مما يعيبه ويستوج  نقضه.

وعلض  مضا جضرى بضه قضضاء هضذ  احملكمضة         -ث إن هذا النعي مرئوئ ذلك أن املقرر وحي

من قانون انجضراءا  املدنيضة أن  شضتمي  ض ي ة الطعضن       177أنه ولئن أوجبق املائة  -

بالنق  عل  احسباب ال  بين علي ا الطعن وإال كان باطً ، إ ا قصد  ب ذا البيضان  

 ضضًا واضضض ًا كاةضض ًا وافيضضًا نافيضضًا عن ضضا الغمضضوض      أن ُ  ضضدئ أسضضباب الطعضضن وُ عضضرو  عري  

واجل الة حبيث يبط من ا العيض  الضذا يعضزو  الطضاعن إىل احلكضم وموضضعه منضه وأثضر          

يف قضائه، وكان حملكمة املوضوأ السلطة التامة يف حتصضيي ف ضم الواقضع يف الضدعوى     

ئون  خضر ويف  قضدير    وال جيح بضط البينضا  و قضدير احئلضة واملوازنضة بين ضا واحخضذ بضدليي        

 قارير اوةاء واحخذ كا  طمئن إليه من ا باعتبارها عنصضرًا مضن عنا ضر انثبضا  الض       

صضع لتقديرها ودا أن  أخذ به حممواًل عل  أسبابه مت  اقتنعق بس مة احسس الض   

ر إذ بين علي ا وهي غري ملزمة بعد ذلك بالرئ استق اًل عل  املطضاعن املوج ضة إىل التقريض   

يف أخذها به حممواًل عل  أسبابه ما ي يد أن ا    د يف  لك املطاعن ما يستأهي الضرئ  

علي ا بأكثر مما  ضمنه التقرير، ملا كان ذلك وكان البط من  قرير اوضبري املنتضدب   

يف الدعوى أنه قد انتقي إىل مقر الشركة املطعون ضدها الثانيضة و ضبط عضدم وجضوئ أا     

حسضضابية منتظمضضة وال يضضتم اسضضتخدام أا برنضضامج حماسضض" معتمضضد وأنضضه  سضضل   أو ئفضضا ر 
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وفقًا للثابق من امليزانيا  من طريف اوصومة وبإقرارهما أن الشركة املطعضون ضضدها   

 31/1/2020الثانية قد حققق خسائر خ ا ال  ة مضن  ضاريم التأسضيس وحتض   ضاريم      

علض  امليزانيضا  و قضارير اوضةة      و  يتسلم اا من الشركاء اا اربضا  وال  عتمضد اوضةة   

االستشارية املقدمة من طريف اوصومة كون ا قد خلضق مضن املسضتندا  املإيضدة دضا وان      

الثابق من عقد التأسيس أن الطضاعن قضد سضدئ مبضال  مقابضي حصضته يف الشضركة كبلض          

ئرهضم، وأن إمجضالي املبضال  الض   سضضلم ا املطعضون ضضد  احوا مضن الشضضركة         100.500

ئرهضم وقضد افضائ املطعضون ضضد  احوا  للخضةة        73.533  مت قيدها حبسابا  ا مبلض   وال

نيابضضة احمضضواا أن ذلضضك املبلضض     2019لسضضنة  11112املنتدبضضة يف القضضضية اجلزائيضضة رقضضم   

عبارة عن روا ض  نظضري ائار ضه للشضركة واجيضار سضكن وقضد  ركضق  لضك اوضةة االمضر            

ن نشايف الشضركة   يسضتمر إال لبضضعة أةض ر ،     لتقدير احملكمة وال  ورئ بتقريرها أ

وقضضد ورئ بعقضضد  أسضضيس الشضضركة أن للمضضدير احلضضم يف را ضض  ةضض را حيضضدئ  الشضضركاء      

ويقيضضد حبسضضاب املصضضروفا  العامضضة للشضضركة عضض وة علضض  حقضضة يف اسضض ئائ مصضضروفا      

التمثيضي وبضدا االنتقضاا وحصضضة يف احربضا ، وملضا كضان ذلضضك وكضان الضبط مضضن احوراق أن         

ئرهضم  840.347مدين له بدين ةخصضي كبلض    طاعن   يثبق أن املطعون ضد  احوا ال

كما   يثبق الضرر الواقع عليه ةخصيًا من جراء سوء إئارة املطعضون ضضد  املضذكور    

للشركة املطعون ضدها الثانية، وإذ اقضام احلكضم املسضتأنف املإيضد بضاحلكم املطعضون       

طعضون ضضد  احوا بضاملبل  املطالض  بضه ومقضدار        فيه قضاء  برف  طل  الطاعن بضالزام امل 

ئرهضضضم 500.000صضضضي للطضضضاعن يف ذمتضضضه ومبلضضض    ئرهضضضم قيمضضضة الضضضدين الشخ  840.347

كتعوي  عن االضرار ال  حلقق بالطاعن وما فا ه مضن كسض  علض  سضند مضن نتيلضة       

سوء إئارة املطعون ضد  احوا للشركة املطعون ضدها احوىل عل  سند من أن الطاعن 

ز عضضن اثبضضا  املديونيضضة الشخصضضية الضض  يطالضض  ب ضضا يف ذمضضة املطعضضون ضضضد  احوا   قضضد علضض

لعدم وجوئ ئفا ر منتظمة او أا نظام حماس" لدى الشضركة الض  حققضق خسضائر منضذ      

 أسيسضض ا وفقضضًا ملضضا ورئ بتقريضضر اوضضةة الضض  اطمأنضضق لضضه حمكمضضة املوضضضوأ بضضدرجتي ا،    

 م الواقع و قدير الدليي يف الضدعوى  وكان ذلك يف حدوئ سلطة حمكمة املوضوأ يف ف

وال يناا من ذلك ما ورئ بوجه النعي من أن اوضةة    ب ضث قيمضة اوسضائر الض  منيضق       

ب ضضا الشضضركة املطعضضون ضضضدها الثانيضضة وسضضبب ا واملتسضضب  في ضضا و   ب ضضث ئفضضاأ الطضضاعن  

طعضضون الضضوارئ بصضض ي ة ئعضضوا  االبتدائيضضة واملسضضتندا  املقدمضضة منضضه كمضضا وأن احلكضضم امل 

فيه   يب ث اع اضا  الطاعن عل  ما انت   إليه  قرير اوضةة إذ ورئ النعضي يف هضذا    

الشضضأن جم ضضً    يضضبط ماهيضضة ئفضضاأ الطضضاعن الضضوارئ بصضض ي ة الضضدعوى واملسضضتندا  الضض  
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قاا عن ا الطاعن ان ا قضد قضدمق حملكمضة املوضضوأ او ماهيضة االع اضضا  علض   قريضر         

دم الطاعن لتلك اوةة ما يثبق ئفاعه بشأن املديونية الشخصضية  اوةة ال سيما و  يق

املطالضض  ب ضضا يف ذمضضة املطعضضون ضضضد  احوا وكضضا يضضض   معضضه النعضضي علضض  غضضري سضضند مضضن       

 القانون خليقًا بالرف .  

وحيضضث إن الطضضاعن ينعضضي بالسضضب  الثضضاني مضضن سضضب" الطعضضن علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه    

ي  وال سضائ يف االسضتدالا وانخض ا حبضم الضدفاأ إذ      فال ة القانون والقصضور يف التسضب  

اقضام قضضاء  بتأييضد احلكضضم املسضتأنف بضرف  طلض  الطضضاعن عضزا املطعضون ضضضد  احوا         

عضضن إئارة الشضضركة املطعضضون ضضضدها الثانيضضة علضض  سضضند مضضن أن الشضضركة حتضضق احلراسضضة  

حلضضضارس القضضضضائية ومضضضن ثضضضم ال يعتضضضة املطعضضضون ضضضضد  احوا مضضضديرًا دضضضا رغضضضم أن  عضضضيط ا   

القضضضائي ال   ضضو  لضضك الصضض ة عضضن املطعضضون ضضضد  احوا كمضضدير للشضضركة باعتبضضار ان   

احلراسة حكم وقض  ينت ضي بانت ضاء احلالضة الض  مضن اجلض ا  ضدر ذلضك احلكضم فضضً             

مستعلي أبو ظ" بإن اء احلراسة  2021لسنة  80عن  دور احلكم يف الدعوى رقم 

سضضقك العلضضة الضض  علضض  أساسضض ا  ضضدر احلكضضم و سضضليم الشضضركة ملمثلضض ا القضضانوني كضضا ي

 برف  عزا املدير مما يعيبه ويستوج  نقضه.   

من قانون انثبضا  يف   50وحيث إن هذا النعي يف حمله، ذلك أن املقرر وفقًا لنيف املائة 

مضضن قضضانون انجضضراءا  اجلزائيضضة أن لل كضضم     269املعضضام   املدنيضضة والتلاريضضة واملضضائة    

يمضا فصضي فيضه فصضً  ضضروريًا يف أسضبابه املر بطضة بضاملنطوق ويف         اجلزائي البا  حلية ف

وقضضوأ ال عضضي املكضضون لبسضضاس املشضض   بضضط الضضدعويط املدنيضضة واجلزائيضضة ويف الو ضضف      

القضانوني ونسضضبته إىل فاعلضضه، فضضإذا فصضضلق احملكمضضة اجلزائيضضة يف هضضذ  املسضضائي حبكضضم  

ال صي يف ئعاوى احلقوق املدنيضة   با  فإنه يتعط عل  احملكمة املدنية أن  تقيد به عند

املتصلة بذا  الواقعة، و تنع علي ا إعائة حبث ا ملا ي    عل  ذلك من املسضاس حبليضة   

مضضضضن القضضضضانون رقضضضضم  85احلكضضضضم اجلزائضضضضي قبضضضضي الكافضضضضة ، وكضضضضان الضضضضنيف يف املضضضضائة  

بشأن الشركا  التلارية عل  أنه ما   ينيف عقد  أسيس الشضركة أو   2015لسنة2

ط علض  خض و ذلضضك، يعضزا املضدير بقضرار مضضن اجلمعيضة العموميضة سضواء كضضان         عقضد التعضي  

املدير ةريكًا أو غري ةريك، كما جيوز للم كمة عزا املدير بناء عل  طلض  ةضريك   

أو أكثضضر يف الشضضركة إذا رأ  احملكمضضة سضضببًا مشضضروعًا يضضةر العضضزا، ملضضا كضضان ذلضضك       

رة الشضركة املطعضون ضضدها    وكان الطاعن قضد طلض  عضزا املطعضون ضضد  احوا مضن إئا      

الثانيضضة لسضضوء إئار ضضه دضضا وحتقيضضم خسضضائر بانضضضرار كركزهضضا املضضالي فضضضً  عضضن  بديضضد  
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أموادضضضضضضا مسضضضضضضتندًا لصضضضضضضدور حكضضضضضضم جزائضضضضضضي ن ضضضضضضائي يف القضضضضضضضية اجلزائيضضضضضضة رقضضضضضضم     

، 1736جضضضضضضنح نيابضضضضضضة احمضضضضضضواا الكليضضضضضضة واسضضضضضضتئنافي ا رقمضضضضضضي   2019لسضضضضضضنة1112

ضضضد  احوا بصضض ته مضضديرًا للشضضركة يثبضضق  أبضضو ظضض" بإئانضضة املطعضضون 2020لسضضنة1768

 بديد املطعون ضد  احوا حمواا الشركة املطعون ضدها الثانية وال   سضلم ا بصض ته   

مديرًا دا بأن اختلس ا لن سه إضرارًا ب ا وكان البط من الرجضوأ لنظضام إئارة القضضايا    

 2020ة لسضن  634انلك وني باحملكمة  دور حكضم بضا  يف الطعضن بضالنق  رقضم      

جزائضضي أبضضو ظضض" بضضرف  الطعضضن املقضضام مضضن املطعضضون ضضضد  احوا علضض  احلكضضم اجلزائضضي  

الصائر يف االستئنافط اجلزائيط املشار الي ما والتزامضًا حبليضة ذلضك احلكضم اجلزائضي      

البا  الذا فصي يف أسبابه املر بطة باملنطوق يف وقوأ ال عي املكون لبساس املشض    

ة واجلزائيضضة ويف الو ضضف القضضانوني ونسضضبته إىل فاعلضضه وهضضو  بديضضد     بضضط الضضدعويط املدنيضض 

ئرهضضم بضضأن اختلسضض ا لن سضضه   73.533املطعضضون ضضضد  احوا حمضضواا الشضضركة ومقضضدارها  

اضرارًا ب ا كا جييز للشريك يف  لك الشركة طل  عزا املطعون ضضد  احوا مضن إئارة   

نف املإيد باحلكم املطعضون  الشركة املطعون ضدها الثانية، وإذ خالف احلكم املستأ

فيه هذا النظر ورف  عزا املدير املشار اليه عل  سند من ان الشركة املطعون ضضدها  

لسضضنة  4الثانيضضة حتضضق احلراسضضة القضضضائية كوجضض  احلكضضم الصضضائر يف الضضدعوى رقضضم         

مستعلي أبو ظ" وان املطعون ضد  احوا ال يدير  لضك  الشضركة وا ضا يضديرها      2019

ائي املعضضط كوجضض  احلكضضم الصضضائر بتعينضضه ملت تضضًا عضضن ئفضضاأ الطضضاعن        احلضضارس القضضض 

اجلضضضوهرا الضضضوارئ بصضضض ي ة االسضضضتئناو بضضضأن  عضضضيط احلضضضارس القضضضضائي ال   ضضضو  ضضض ة  

املضضديرعن املطعضضون ضضضد  احوا باعتبضضار ان احلراسضضة حكضضم وقضض  ينت ضضي بانت ضضاء احلالضضة    

نقضضه جزئيضًا فيمضا قضض       ال  من اجل ا  در، كا يعي  احلكم املطعون فيه ويوجض  

به من رف  طل  الطاعن عزا املطعون ضد  احوا عن إئارة الشضركة املطعضون ضضدها    

 الثانية.  

********** 



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
932 

 ) ارا( 27/9/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد مخيس زكي 

 وعضوية املستشارين: عدالن احلاج، إمام عبد الظاهر حسانط .

(117) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  57الطعن رقم )

( التماس إعائة النظر. بط ن. حكم " الطعن يف احلكم". طعضن ". مضا جيضوز ومضا ال     1

 جيوز الطعن فيه ". نق  " ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه بالنق  ".  قضاة. 

قيضضام سضضب  مضضن أسضضباب عضضدم الصضض حية يف أحضضد قضضضاة حمكمضضة الضضنق  الضضذين            -

م يف الطعن بالنق  جييز للخصم أن يطل  لدى حمكمة الضنق  الغضاء   أ دروا احلك

هذا احلكم وإعائة نظر الطعن أمام ئائرة أخرى ال يش   في ا القاضضي الضذا قضام بضه     

مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة. اعتبضضار  كثابضضة      1/  114سضضب  عضضدم الصضض حية. املضضائة   

 ئعوى بط ن أ ليه ال صضع مليعائ الطعن بالنق .

  

( التماس إعائة النظر.  بط ن. حكم " الطعن يف احلكم". طعن ". ما جيضوز ومضا ال   2

 جيوز الطعن فيه ". نق  " ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه بالنق  ". قضاة.

مضضن قضضانون  1/  114إبضضداء الضضرأا املوجضض  لعضضدم  ضض حية القاضضضي يف معنضض  املضضائة     -

 وعلته. انجراءا  املدنية. مقصوئ . أساس ذلك

عدم استقامة  لضك العلضة وطبيعضة االحكضام الض   صضدرها حمكمضة الضنق . مضإئى           -

ذلك. إ دار حمكمة النق  لقضاء ال حيوا ئون ا وال صي يف أا طعن ال حضم يف ذا   

 النزاأ بط اوصوم أن س م.  

  

بط ن. حكم " الطعن يف احلكم". طعن ". ما جيوز وما ال  –( التماس إعائة النظر 3

وز الطعن فيه ". نقض  " مضا جيضوز ومضا ال جيضوز الطعضن فيضه بضالنق  ". قضضاة. طلض            جي

 عدوا. 

سبم نظر القاضي يف الضدعوى املوجض  لعضدم  ض حية دضا يف ئعضوى أخضرى. ةضرطه.          -

أن  كضضون يف مرحلضضة أو ئرجضضة أخضضرى. عضضدم حتققضضه لضضو كضضان نظرهضضا يف ن ضضس الدرجضضة.     
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عن حكم دا ال  نع نظر  وفصله فيضه  مإئى ذلك عدوا إحدى ئوائر حمكمة النق  

مضضن ذا  الضضدائرة. ال يصضضلح أن يكضضون سضضببا لطلضض  بط نضضه و إعضضائة نظضضر  أمضضام أخضضرى        

 استنائا لعدم   حية الدائرة ال  فصلق فيه بعد العدوا عنه. علة ذلك.  

  

الواج  التطبيم ض وعلض    -من قانون انجراءا  املدنية  187اح ي عمً  باملائة  -1

جرى به قضاء هذ  احملكمضة ض هضو عضدم جضواز الطعضن يف أحكضام حمكمضة الضنق             ما

بأا طريم من طرق الطعن فيما عدا ما  ضدر من ضا يف أ ضي النضزاأ فيلضوز الطعضن في ضا        

مضضضن املضضضائة   3، 2، 1بالتمضضضاس إعضضضائة النظضضضر يف احلضضضاال  املنصضضضو  علي ضضضا يف البنضضضوئ    

هة املطاو يف مراحي التقاضضي  من هذا القانون، ذلك أن حمكمة النق  هي خا169

وأحكام ا با ة، وقد جضاء الضنيف املتقضدم عامضًا ومطلقضًا ويسضرا علض  كافضة اححكضام          

الض   صضضدرها حمكمضضة الضضنق  وال يسضضتثن  مضضن هضضذا اح ضضي سضضوى احلضضاال  املنصضضو   

مضن ذا  القضانون وهضي قيضام سضب  مضن أسضباب عضدم          114علي ا يف البند احوا من املائة 

أحضضد القضضضاة الضضذين أ ضضدروا احلكضضم يف الطعضضن بضضالنق  فأجضضاز املشضضرأ    الصضض حية يف

للخصم أن يطل  من حمكمة النق  إلغاء هذا احلكم وإعائة نظر الطعن أمام ئائضرة  

مغضضايرة ال يكضضون في ضضا القاضضضي الضضذا قضضام بضضه سضضب  الضضبط ن، وقصضضد املشضضرأ ب ضضذا            

يعضضد طعنضضًا يف احلكضضم    االسضضتثناء زيضضائة االطمئنضضان والت ضضويف لسضضمعة القضضضاة، وهضضو ال     

بطريم النق  وإ ا كثابة ئعوى بط ن أ لية وال صضع مليعائ الطعضن بضالنق  املقضرر    

مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة، فضإذا حتققضق حمكمضة الضنق  مضضن أن          176بضنيف املضائة   

الطلضض   ضضوافر  فيضضه موجبضضا  قبولضضه ألغضضق احلكضضم الصضضائر من ضضا يف الطعضضن، وأعضضائ      

 .ال يدخي يف  شكيل ا القاضي الذا قام به سب  البط ننظر  أمام ئائرة 

يكون القاضي غضري   /1من قانون انجراءا  املدنية عل  أن) 114النيف يف املائة  -2

 اا لنظر الدعوى وممنوعًا من ئاع ا ولو   يرئ  أحد اوصوم يف اححضواا ا  يضة:   

فتضضض   أو  رافضضضع عضضضن أحضضضد اوصضضضوم يف    أ(.....ب(....ج(....ئ(.... (....و(....ز( اذا كضضضان قضضضد أ 

الدعوى أو كت  في ا ولو كان ذلك قبي اةتغاله بالقضاء أو كان قد سبم لضه نظرهضا   

قاضضضيًا أو خضضبريًا أو حمكمضضًا أو كضضان قضضد أئى ةضض ائة في ضضا...(، يضضدا علضض  أن علضضة عضضدم   

  حية القاضضي لل صضي يف الضدعوى الض  سضبم لضه نظرهضا قاضضيًا هضي اوشضية مضن أن            

م برأيه الذا يشف عنه عمله السابم استنائًا إىل أن وجوب امتناأ القاضي عضن نظضر   يلتز

الدعوى وال صي في ا أساسه أن يكون له حكم أو عمي قضائي يكشف عن رأيضه يف  
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الدعوى أو معلوما  ةخصضية  تعضارض مضع مضا يشض يف يف القاضضي مضن خلضو الضذهن عضن           

نضضًا جمضضرئًا  أخضضذًا بضضأن اظ ضضار   موضضضوع ا ليسضضتطيع أن يضضزن مراكضضز وحلضضج اوصضضوم وز  

الرأا قضد يضدعو إىل التزامضه بضه ممضا يتنضاف  مضع حريضة العضدوا عنضه وذلضك ال يسضتقيم مضع              

طبيعضضة اححكضضام الضضض   صضضدر مضضن حمكمضضضة الضضنق  حن طبيعضضة الطعضضضن بضضالنق  أنضضضه        

خصومة خا ة حرم في ا املشرأ عل  حمكمة النق  إعائة نظر املوضضوأ لل صضي فيضه    

  الن ضضو املضضبط يف القضضانون وجعضضي وظي ت ضضا مقصضضورة علضض  القضضضاء يف    مضضن جديضضد إال علضض 

  ة اححكضام االنت ائيضة مضن حيضث التزام ضا أو عضدم التزام ضا بأحكضام القضانون فيمضا           

يكون قد عرض عل  احملكمة من الطلبا  وأوجه الدفاأ، ومن ثضم ف ضي مقيضدة مثلض ا     

يضضة الضض  فصضضي في ضضا إعمضضااًل  مثضضي حمكمضضة انحالضضة بضضاحلكم النضضاق  يف النقضضايف القانون 

مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة حبيضضث حيضضتم علي ضضا ذلضضك التضضزام املسضضألة    184لضضنيف املضضائة 

القانونية ال  بق في ا بذلك احلكم طاملا طرحق علي ا وأئلق بضالرأا في ضا عضن قصضد     

وبصر مما أكس  احلكضم النضاق  يف خصضو  هضذ  املسضألة أو املسضائي الض  فصضلق         

القضضضاء الضضذا حيضضوز قضضوة احمضضر املقضضضي، ومضضن ثضضم فضضإن ا ضضدارها هضضذا         في ضضا مقومضضا  

القضاء ال حيوا ئون ا وال صضي يف أا طعضن الحضم يف ذا  النضزاأ بضط اوصضوم أن سض م        

لقيام حلية القضاء السابم الذا يلتزم بضه وهضو مضا  نت ضي معضه خشضية التشضبث بضأا رأا         

 .ه قضاؤهافالف دا عل  حنو ما قد يشي  قديرها أو يتأثر ب

املقضضرر أن املقصضضوئ بسضضبم نظضضر الضضدعوى أن يكضضون قضضد سضضبم للقاضضضي نظرهضضا يف       -3

مرحلضضضة أو ئرجضضضة أخضضضرى، أمضضضا سضضضبم نظرهضضضا يف ن ضضضس الدرجضضضة فضضض  يصضضضلح سضضضببًا لعضضضدم   

الص حية ولو كان قد أبضدى رأيضًا في ضا. ومضن ثضم فضإن  ضدور احلكضم يف طلض  العضدوا           

املشضضكلة برئاسضضة املستشضضار ..................   ضضارا أبضضو ظضض" مضضن اديئضضة  2020لسضضنة9رقضضم 

وعضضضضوية املستشضضضارين ............................ و..................................... ال يصضضضلح للقضضضوا بعضضضدم  

 ضضضارا أبضضضو ظضضض"  2021لسضضضنة  408 ضضض حيته ذا  اديئضضضة الضضض  نظضضضر  الطعضضضن رقضضضم 

املوضوأ واوصضوم يف الطعضنط علض  حنضو     وفصلق فيه بعدم جواز نظر الطعن  ولو احتد 

ما أورئ الطال  حن التزامه كضا ورئ بضالطعن السضابم لضيس مضرئ  التمسضك بضرأا سضبم أن         

أبضضدا  وإ ضضا إعمضضااًل لقضضضاء بضضا  وعنضضوان لل قيقضضة وملضضزم لضضه ولغضضري  مضضن القضضضاة وكافضضة   

ز(  114ة احملاكم كختلف ئرجا  ا وهضو مضا ينت ضي معضه عضدم الصض حية الضوارئة باملضائ        

من قضانون انجضراءا  املدنيضة وهضو مضا يضض ي معضه الطلض  يف هضذا اوصضو  علض  غضري             

 .أساس خليقًا بعدم القبوا
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 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي   -عل  ما يبط من احلكضم امللضتمس فيضه وسضائر احوراق      –حيث إن الواقعا  

ا كلضضضي العضضضط يف  ضضضار 2017لسضضضنة  293يف أن امللضضضتمس ضضضضد   أقضضضام الضضضدعوى رقضضضم 

مواج ة البنك امللتمس بطل  احلكم بندب خبري يف الدعوى، علض  سضند مضن القضوا انضه      

قد حصي عل   س ي   مصرفية من البنك امللتمس وكان منتظمًا يف سضدائ احقسضايف   

املست قة غري ان البنك رف  هكينه من بيان املبال  املست قة عليضه لضه فأقضام الضدعوى     

ًا يف الضضدعوى وبعضضد أن اوئأ اوضضبري  قريضضر  عضضدا امللضضتمس ضضضد       نضضدبق احملكمضضة خضضبري  

طلبا ه إىل طل  احلكم بإثبا  مديونيته للبنك امللتمس باملبل  الضذا انت ض  إليضه اوضبري     

يف  قرير ، حكمق احملكمضة بإثبضا  مديونيضة امللضتمس ضضد  للبنضك امللضتمس كمضا يف         

ام البنضك امللضتمس الضدعوى    ئرهضم، كمضا اقض    423.345.75كبلض    12/6/2017 اريم 

 ارا العط بطل  احلكم بضالزام امللضتمس ضضد  بضأن يضإئا لضه        2018لسنة  359رقم 

ئرهضضم قيمضضة امل  ضضد يف ذمتضضه للبنضضك عضضن التسضض ي   الضض  مت         1.171.171.58مبلضض  

من  ضا لضه، ئفضع امللضتمس ضضد  بعضدم قبضوا الضدعوى لسضابقة ال صضي في ضا بالضدعوى رقضم              

ا كلي العط، ندبق احملكمضة خضبريًا يف الضدعوى وبعضد أن اوئأ      ار 2017لسنة293

اوبري  قرير  حكمق احملكمة بعد رف  الدفع بالزام امللتمس ضد  بأن يإئا للبنضك  

سضنويًا عضن أ ضي الضدين      %1ئرهم وال ائدة القانونية بواقضع   774.406.18امللتمس مبل  

ة وحت  هام السدائ ورفضضق مضا   ئرهم من  اريم املطالبة القضائي 687.862.91البال  

عضضضدا ذلضضضضك مضضضضن طلبضضضضا ، اسضضضضتأنف البنضضضضك امللضضضضتمس هضضضضذا احلكضضضضم باالسضضضضتئناو رقضضضضم  

 ضضضضارا العضضضضط كمضضضضا اسضضضضتأن ه امللضضضضتمس ضضضضضد  باالسضضضضتئناو رقضضضضم     2019لسضضضضنة127

 ارا العضط ضضمق احملكمضة االسضتئنافط واعضائ  املأموريضة للخضةة         2019لسنة131

 2019لسضضنة127يف موضضضوأ االسضضتئناو رقضضم  قضضضق وبعضضد ان اوئعضضق اوضضةة  قريرهضضا  

عضن   1.012.798.58 ارا العضط بتعضديي احلكضم املسضتأنف  عضي املبلض  املقضضي بضه         

ئرهضضم عضضن القضضرض الشخصضضي وال ائضضدة القانونيضضة      74.837.69قضضرض التلزئضضة ومبلضض    

 عضضن املبلضض  الثضضاني مضضن  ضضاريم املطالبضضة      %9.75سضضنويًا عضضن املبلضض  احوا و   %10.75بواقضضع 

القضائية وحت  هام السدائ كضا ال جيضاوز ا ضي الضدين و أييضد احلكضم املسضتأنف فيمضا         

 ارا العط برفضضه، طعضن امللضتمس     2019لسنة  131عدا ذلك، ويف االستئناو رقم 

 ضارا أبضو ظض"     2019لسضنة   732ضد  يف هذا القضضاء بطريضم الضنق  بضالطعن رقضم      

  الطعضن،  قضدم امللضتمس ضضد      قضق حمكمضة الضنق  بضرف    10/10/2019وبتاريم 

 2019لسضنة 732بطل  العدوا عن احلكم عن حكم النق  الصضائر يف الطعضن رقضم    
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قضضق حمكمضة الضنق  بالعضدوا عضن احلكضم        12/1/2021 ارا أبو ظ" وبتاريم 

 ضارا أبضو ظض" ويف موضضوأ الطعضن بضنق         2019لسضنة   732الصائر يف الطعن رقضم  

لسضضنة  31، 127 موضضضوأ االسضضتئنافط رقمضضي   احلكضضم املطعضضون فيضضه وقبضضي ال صضضي يف    

 ضارا العضضط بإعضضائة املأموريضضة للخضضبري السضضابم ندبضضه حئاء املأموريضضة املبينضضة بضضذلك   2019

يف  23/2/2021القضاء وبعد ان اوئأ اوبري  قريضر  قضضق حمكمضة الضنق  بتضاريم      

 ضضضضضارا العضضضضضط برفضضضضضه ويف االسضضضضضتئناو رقضضضضضم   2009لسضضضضنة   127االسضضضضتئناو رقضضضضضم  

 ارا العضط بتعضديي احلكضم املسضتأنف إىل إلضزام امللضتمس ضضد  بضأن          2019لسنة131

ئرهم بداًل من املبل  احملكوم به، طعن البنك  156.470.51يإئا للبنك امللتمس مبل  

 ارا أبضو ظض"    2021لسنة  408امللتمس يف هذا القضاء بطريم النق  بالطعن رقم 

 غرفضضة مشضضورة بعضضدم جضضواز الطعضضن، قضضضق حمكمضضة الضضنق  يف 22/6/2021وبتضضاريم 

طعضضن البنضضك امللضضتمس يف هضضذا القضضضاء احخضضري بطريضضم التمضضاس       25/7/2021وبتضضاريم 

يف الطعضضن  22/6/2021إعضضائة النظضضر بطلضض  احلكضضم بإلغضضاء احلكضضم الصضضائر بتضضاريم  

من قانون انجراءا  املدنية وإعائة نظر الطعضن   114من املائة  3بالنق  عمً  بال قرة 

ائضضضضرة أخضضضضرى، علضضضض  سضضضضند مضضضضن أن اديئضضضضة أ ضضضضدر ه كانضضضضق مشضضضضكلة برئاسضضضضة   امضضضضام ئ

املستشضضضار.............. وعضضضضوية املستشضضضارين ............... و .................. الضضض  سضضضبم وأ ضضضدر   

 ضارا أبضوظ" كضا  كضون معضه       2020لسضنة   9احلكم الصائر يف طلض  العضدوا رقضم    

 ارا أبو ظض" لسضبم نظضر طلض       2021ة لسن 408غري  احلة لل صي يف الطعن رقم 

 ارا أبو ظ" عضن ذا  املوضضوأ واحملضي والسضب  وبضط ذا        2020لسنة9العدوا رقم 

 ضارا أبضو ظض"     2021لسضنة   408اوصوم كا يبطي احلكم الصائر يف الطعن رقضم  

ويوجضض  إعضضائة نظضضر الطعضضن احخضضري أمضضام ئائضضرة أخضضرى، وإذ عضضرض الطلضض  علضض  هضضذ             

 غرفة مشورة رأ  أنه جدير بالنظر ف دئ  جلسة لنظر .  احملكمة يف 

الواجض  التطبيضم ض      -مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة     187وحيث إن اح ي عمً  باملائة 

وعل  مضا جضرى بضه قضضاء هضذ  احملكمضة ض هضو عضدم جضواز الطعضن يف أحكضام حمكمضة               

فيلضضوز  الضضنق  بضضأا طريضضم مضضن طضضرق الطعضضن فيمضضا عضضدا مضضا  ضضدر من ضضا يف أ ضضي النضضزاأ    

مضن   3، 2، 1الطعن في ا بالتماس إعائة النظر يف احلضاال  املنصضو  علي ضا يف البنضوئ     

مضضن هضضذا القضضانون، ذلضضك أن حمكمضضة الضضنق  هضضي خاهضضة املطضضاو يف مراحضضي  169املضضائة 

التقاضي وأحكام ضا با ضة، وقضد جضاء الضنيف املتقضدم عامضًا ومطلقضًا ويسضرا علض  كافضة            

ق  وال يسضضتثن  مضضن هضضذا اح ضضي سضضوى احلضضاال  اححكضضام الضض   صضضدرها حمكمضضة الضضن
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مضضن ذا  القضضانون وهضضي قيضضام سضضب  مضضن   114املنصضضو  علي ضضا يف البنضضد احوا مضضن املضضائة   

أسضضباب عضضدم الصضض حية يف أحضضد القضضضاة الضضذين أ ضضدروا احلكضضم يف الطعضضن بضضالنق        

فأجاز املشضرأ للخصضم أن يطلض  مضن حمكمضة الضنق  إلغضاء هضذا احلكضم وإعضائة نظضر            

مام ئائرة مغايرة ال يكضون في ضا القاضضي الضذا قضام بضه سضب  الضبط ن، وقصضد          الطعن أ

املشرأ ب ذا االسضتثناء زيضائة االطمئنضان والت ضويف لسضمعة القضضاة، وهضو ال يعضد طعنضًا يف          

احلكضضم بطريضضم الضضنق  وإ ضضا كثابضضة ئعضضوى بطضض ن أ ضضلية وال صضضضع مليعضضائ الطعضضن         

جضضراءا  املدنيضضة، فضضإذا حتققضضق حمكمضضة مضضن قضضانون ان176بضضالنق  املقضضرر بضضنيف املضضائة 

الضضنق  مضضن أن الطلضضض   ضضوافر  فيضضضه موجبضضا  قبولضضضه ألغضضق احلكضضضم الصضضائر من ضضضا يف       

الطعضضن، وأعضضائ  نظضضر  أمضضام ئائضضرة ال يضضدخي يف  شضضكيل ا القاضضضي الضضذا قضضام بضضه سضضب   

يكضون   /1من قانون انجضراءا  املدنيضة علض  أن )   114البط ن، وكان النيف يف املائة 

غري  اا لنظر الضدعوى وممنوعضًا مضن ئاع ضا ولضو   يضرئ  أحضد اوصضوم يف         القاضي 

اححضضواا ا  يضضة: أ(.....ب(....ج(....ئ(.... (....و(....ز( اذا كضضان قضضد أفتضض  أو  رافضضع عضضن أحضضد     

اوصوم يف الدعوى أو كتض  في ضا ولضو كضان ذلضك قبضي اةضتغاله بالقضضاء أو كضان قضد           

و حمكمًا أو كان قد أئى ةض ائة في ضا...(، يضدا علض      سبم له نظرها قاضيًا أو خبريًا أ

أن علضضة عضضدم  ضض حية القاضضضي لل صضضي يف الضضدعوى الضض  سضضبم لضضه نظرهضضا قاضضضيًا هضضي       

اوشية من أن يلتزم برأيه الضذا يشضف عنضه عملضه السضابم اسضتنائًا إىل أن وجضوب امتنضاأ         

ضضائي  القاضي عن نظضر الضدعوى وال صضي في ضا أساسضه أن يكضون لضه حكضم أو عمضي ق         

يكشف عن رأيه يف الدعوى أو معلوما  ةخصضية  تعضارض مضع مضا يشض يف يف القاضضي       

من خلو الضذهن عضن موضضوع ا ليسضتطيع أن يضزن مراكضز وحلضج اوصضوم وزنضًا جمضرئًا           

أخذًا بأن اظ ار الرأا قد يدعو إىل التزامه به مما يتنضاف  مضع حريضة العضدوا عنضه وذلضك       

 صضضدر مضضن حمكمضضة الضضنق  حن طبيعضضة الطعضضن    ال يسضضتقيم مضضع طبيعضضة اححكضضام الضض     

بالنق  أنه خصومة خا ة حرم في ا املشرأ عل  حمكمة النق  إعائة نظضر املوضضوأ   

لل صضضي فيضضه مضضن جديضضد إال علضض  الن ضضو املضضبط يف القضضانون وجعضضي وظي ت ضضا مقصضضورة علضض    

القضضضاء يف  ضض ة اححكضضام االنت ائيضضة مضضن حيضضث التزام ضضا أو عضضدم التزام ضضا بأحكضضام      

قانون فيما يكون قد عرض عل  احملكمة من الطلبا  وأوجه الدفاأ، ومن ثضم ف ضي   ال

مقيضضدة مثلضض ا مثضضي حمكمضضة انحالضضة بضضاحلكم النضضاق  يف النقضضايف القانونيضضة الضض  فصضضي  

من قانون انجراءا  املدنية حبيث حيتم علي ا ذلك التضزام   184في ا إعمااًل لنيف املائة 

بضذلك احلكضم طاملضا طرحضق علي ضا وأئلضق بضالرأا في ضا          املسألة القانونية الض  بضق في ضا   

عضضن قصضضد وبصضضر ممضضا أكسضض  احلكضضم النضضاق  يف خصضضو  هضضذ  املسضضألة أو املسضضائي   
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ال  فصلق في ا مقوما  القضاء الذا حيوز قوة احمر املقضي، ومن ثم فإن ا ضدارها  

صضضوم هضضذا القضضضاء ال حيضضوا ئون ضضا وال صضضي يف أا طعضضن الحضضم يف ذا  النضضزاأ بضضط او      

أن س م لقيام حلية القضاء السضابم الضذا يلتضزم بضه وهضو مضا  نت ضي معضه خشضية التشضبث           

بأا رأا فالف دضا علض  حنضو مضا قضد يشضي  قضديرها أو يتضأثر بضه قضضاؤها، ومضن املقضرر             

أيضًا أن املقصوئ بسبم نظر الدعوى أن يكضون قضد سضبم للقاضضي نظرهضا يف مرحلضة أو       

 ضس الدرجضة فض  يصضلح سضببًا لعضدم الصض حية ولضضو        ئرجضة أخضرى، أمضا سضبم نظرهضا يف ن     

 ضضضدور احلكضضضم يف طلضضض  العضضضدوا رقضضضم      كضضضان قضضضد أبضضضدى رأيضضضًا في ضضضا. ومضضضن ثضضضم فضضضإن      

 ضضضارا أبضضضو ظضضض" مضضضن اديئضضضة املشضضضكلة برئاسضضضة املستشضضضار ..................       2020لسضضضنة9

للقضوا بعضدم  ض حيته ذا      وعضوية املستشضارين ..................... و....................... ال يصضلح  

 ضضارا أبضضو ظضض" وفصضضلق فيضضه بعضضدم  2021لسضضنة  408اديئضضة الضض  نظضضر  الطعضضن رقضضم 

جواز نظر الطعن ولو احتد املوضوأ واوصوم يف الطعنط عل  حنو ما أورئ الطالض  حن  

التزامضه كضا ورئ بضضالطعن السضابم لضيس مضضرئ  التمسضك بضرأا سضضبم أن أبضدا  وإ ضا إعمضضااًل         

بضضا  وعنضضوان لل قيقضضة وملضضزم لضضه ولغضضري  مضضن القضضضاة وكافضضة احملضضاكم كختلضضف   لقضضضاء 

)ز( مضضضن قضضضانون   114ئرجا  ضضضا وهضضضو مضضضا ينت ضضضي معضضضه عضضضدم الصضضض حية الضضضوارئة باملضضضائة      

انجراءا  املدنية وهو ما يض ي معه الطل  يف هذا اوصو  عل  غضري أسضاس خليقضًا    

 بعدم القبوا.

 

********** 
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 را() ا 27/9/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد زكي مخيس 

 وعضوية املستشارين: عدالن احلاج، امام عبدالظاهر حسانط.
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 ق . أ( 15س  2021لسنة  920)الطعن رقم 

 ( إجراءا  " إجراءا  التقاضي ". نظام عام. نق  " إجراءا  الطعن بالنق  ". 1

الطعضضن بضضالنق  أو عضضدم قبولضضه مضضن مسضضائي النظضضام    إجضضراءا  التقاضضضي ومن ضضا قبضضوا  -

 العام.   صي فيه حمكمة النق  من  لقاء ن س ا.  
  

 ( أمر عل  عريضة. إجراءا " إجراءا  التقاضي. حلز حت ظ ".  ظلم ".  نظام عام.2

طعن ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه". حكم " الطعن يف احلكم ". نق  " مضا جيضوز   

 فيه بالنق  ".  وما ال جيوز الطعن

االمر بتوقيع احللز الت  ظي. من قبيي احوامر علض  العضرائ . خضضوأ الطعضن فيضه       -

مضضن ال ئ ضضة  60بطضضرق الطعضضن علضض  احوامضضر علضض  العضضرائ  املنصضضو  علي ضضا يف املضضائة    

 .  2020لسنة  33التنظيمية املستبدلة بقرار جملس الوزراء 

حلكضضضم الصضضضائر يف الضضضتظلم منضضضه إىل جضضواز الطعضضضن باالسضضضتئناو ئون الضضضنق  علضض  ا   -

 القاضي االمر أو رئيس الدائرة حبس  اححواا.

اقتصار الطعن بالنق  عل  حالة مت  كان التظلم  ائرًا من حمكمة االستئناو  -

 أساس ذلك.  
  

 ( إجراءا  " إجراءا  التقاضي ". نظام عام. نق  " إجراءا  الطعن بالنق  ".3

  احلكم الصائر من حمكمة االستئناو طعنضًا علض    عدم جواز الطعن بالنق  عل -

 احلكم الصائر يف التظلم من احمر بتوقيع احللز الت  ظ  من القاضي االمر.  

  

أن إجضراءا  التقاضضي ومن ضا     -وعل  ما جرى به قضاء هضذ  احملكمضة  -املقرر  -1

فيضضه  قبضضوا الطعضضن بضضالنق  أو عضضدم قبولضضه مضضن املسضضائي املتعلقضضة بالنظضضام العضضام   صضضي            

 .حمكمة النق  من  لقاء ن س ا وإن   يثر  أحد اوصوم
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ملا كان احمر الذا يصدر من القاضي املختيف بتوقيضع احللضز الت  ظضي هضو مضن       -2

قبيضضي احوامضضر علضض  العضضرائ ، وكضضان املقضضرر أن طضضرق الطعضضن يف اححكضضام أو احوامضضر      

هضضذ  الطضضرق يف قضضانون  الصضضائرة علضض  عضضرائ  متعلقضضة بالنظضضام العضضام، وقضضد بضضييفن املشضضرأ    

انجضضراءا  املدنيضضة بيضضان حصضضر، وجعضضي دضضا  ر يبضضًا معينضضًا ألضضزم اوصضضوم بضضه مضضا   يضضنيف     

القضضانون علضض  خضض و ذلضضك، وإذ خضض  ال صضضي اوضضا  بضضاحللز الت  ظضضي الضضوارئ بقضضرار      

يف ةضضأن ال ئ ضضة التنظيميضضة لقضضانون انجضضراءا      2018لسضضنة  57جملضضس الضضوزراء رقضضم   

مضن  نظضيم خضا  بطضرق الطعضن يف       -التطبيم علض  النضزاأ املطضرو     والواج   –املدنية 

أمر احللز فقضد  عضط الرجضوأ إىل أحكضام ال صضي احوا مضن البضاب الثضاني مضن ال ئ ضة           

من ضضا علضض  طريقضضة    59التنظيميضضة واوضضا  بضضاحوامر علضض  العضضرائ ، وإذ نصضضق املضضائة      

حمضر و ن يضذ ، وكضان     قديم طل  احمر علض  عريضضة وإ ضدار القاضضي املخضتيف دضذا ا      

لسضضنة  33املسضتبدلة بقضضرار جملضضس الضوزراء رقضضم    –مضن هضضذ  ال ئ ضضة   60الضنيف يف املضضائة  

واملعمضوا بضه مضن اليضوم التضالي       30/4/2020املنشور باجلريضدة الرئيضة بتضاريم     2020

للطالض  إذا  ضضدر احمضر بضرف  طلبضه وملضن  ضدر عليضضه        – 1علض  أنضه "    -لتضاريم نشضر    

حلضضضم يف الضضضتظلم مضضضن احمضضضر إىل احملكمضضضة املختصضضضة أو القاضضضضي الضضضذا ولضضضذوا الشضضضأن ا

ُي كضضم يف الضضتظلم بتأييضضد   –- 4.....  - 3.....  - 2...... أ ضضدر  حسضض  اححضضواا .....  

احمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا احلكم قابً  للطعن باالسضتئناو فقضك، مضا      

ناو " م ضائ  أن املشضرأ قضد أنشضأ     يكن احلكضم يف الضتظلم  ضائرًا مضن حمكمضة االسضتئ      

لطريف احمر عل  عريضة ولذوا الشأن حقًا يف الطعن عل  احمر الصضائر علض  عريضضة    

بطريم التظلم، إميفا إىل القاضضي ا مضر، وإميفضا إىل رئضيس الضدائرة حبسض  اححضواا، وقضد         

علض   قصضورًا  ار أى امُلشرأ أن يكون احلم يف الطعن عل  احلكضم الصضائر يف الضتظلم م   

مضا   يكضن احلكضم يف الضتظلم  ضائرًا مضن هضذ  احملكمضة          -مرحلة االستئناو فقك

ومضضضن ثضضضم فضضض  جيضضضوز الطعضضضن بضضضالنق  يف احلكضضضم الصضضضائر مضضضن حمكمضضضة        –احخضضضرية 

االسضضتئناو طعنضضًا علضض  احلكضضم الصضضائر يف الضضتظلم بتأييضضد احمضضر أو بتعديلضضه أو بإلغائضضه،   

 .اوصومة عند مرحلة االستئناومما يإكد انصراو قصد املشرأ إىل وقوو هذ  

بضرف     06/07/2021كان البط أن احلكم املطعون فيه قد  ضدر بتضاريم   إذ  -3

الطعن باالستئناو علض  احلكضم الصضائر يف الضتظلم مضن القاضضي ا مضر برفضضه و أييضد          

عضضرائ   ضضارا    2021لسضضنة   742احمضضر املضضتظلم منضضه الصضضائر علضض  العريضضضة بضضرقم       

 .ن ثم فإن الطعن عليه بطريم النق  يكون غري جائزمستعلي أبوظ" ، وم
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 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي يف   –عل  ما يبط من احلكم املطعون فيه و سائر احوراق  –وحيث إن الوقائع 

عضضرائ   2021لسضضنة  742أن الشضضركة الطاعنضضة  قضضدمق بضضاحمر علضض  العريضضضة رقضضم    

 ضضدار احمضضر للبنضضك املطعضضون ضضضد    مسضضتعلي أبضضوظ" للسضضيد القاضضضي املخضضتيف بطلضض  إ  

الرابضضضضضضع بتوقيضضضضضضع احللضضضضضضز الت  ظضضضضضضي علضضضضضض  خطضضضضضضاب ضضضضضضضمان حسضضضضضضن احئاء رقضضضضضضضم         

 21/10/2014ئرهضضضضضضضضضم املضضضضضضضضضإرخ   4.990.000............... كبلضضضضضضضضض  /............................

و وقيضضضضع احللضضضضز   26/12/2018واملعضضضضدا بتضضضضاريم   01/01/2019والسضضضضارا حتضضضض   

............... كبلضضضضضض  بلضضضضضض  احملتلضضضضضضز رقضضضضضضم  ................الت  ظضضضضضضي علضضضضضض  خطضضضضضضاب سضضضضضضند امل

الصضضائرة  05/11/2021والسضضارا حتضض    11/11/2018ئرهضضم املضضإرخ  5.900.000

لصضاا املشضروأ املشض   للمطعضون ضضدهم احوىل والثانيضة والثالثضة علض  البنضك املطعضضون          

ثة احوا عل  القيام ضد  الرابع عل  سند من القوا أن ا ا  قق مع املطعون ضدهم الث 

بأعمضضاا  صضضميم و ن يضضذ احعمضضاا ادندسضضية و وريضضد و سضضليم وإعضضدائ و  ركيضض  ومحايضضة    

واختبضضار والتشضضغيي التلضضري" و صضض يح العيضضوب واحلصضضوا علضض  املوافقضضا  مضضن امل نضضدس  

والدفاأ املدني والضمان أثنضاء مضدة املسضئولية عضن العيضوب و  سضليم نظضام إط ضاء احلريضم          

بشضضضأن احعمضضضاا امليكانيكيضضضة للمشضضضروأ املشضضض   لتلضضضك الشضضضركا  و   امليكضضضانيكي 

ئرهضضضم و الضضضذا عضضضدا إىل مبلضضض   49.900.000......... مقابضضضي مبلضضض  اوضضضا  كبنضضض ..........

ئرهضضضم بعضضضد إضضضضافة أوامضضضر التغضضضيري وكضضضذلك اال  ضضضاق علضضض  قيام ضضضا     85.267.961.83

دائ و  ركيضض  ومحايضضة بأعمضضاا  صضضميم و  ن يضضذ احعمضضاا ادندسضضية و وريضضد و سضضليم و عضض

واختبار والتشغيي التلري" و ص يح العيوب واحلصوا عل  املوافقا  والضضمان بنظضام   

انط ضضاء والوقايضضة مضضن احلريضضم امليكضضانيكي إىل مكتضض  وفضضازن ................. ةضضركة      

ال ملطلوبضة و ئرهضم وقضد قامضق بتن يضذ احعمضاا ا     790.000ية يف املوقع مقابي مبلض   ائت ف

لعمي جارا باملشروأ و  ر د دا بذمة مشضروأ املطعضون ضضدهم الث ثضة احوا مبلض       زاا ا

و قضضد مت  صضض ية ةضضركة ..........    31/12/2020ئرهضضم حتضض   ضضاريم    3.208.247.18

والسري يف إجراءا  اف سض ا والض   تبع ضا املطعضون ضضدها احوىل وصشض  الطاعنضة مضن         

وىل أو املصض ي بتسضييي و ضرو خطابضا      ضياأ ضمان حقوق ا بقيام املطعون ضدها اح

الضضضمان سضضضال ة الضضضذكر بضضضدون وجضضضه حضضضم و اعتبضضضار مبلضضض  اوطضضضاب مضضضن بضضضط أ ضضضوا أو  

مست قا  املطعون ضدها احوىل وإئخاله يف التص ية ممضا اشض  معضه  عضرض حقوق ضا      

رفضض  السضضيد القاضضضي رئضضيس ئائضضرة   25/03/2021للضضضياأ فكضضان الطلضض   و بتضضاريم 

أبضوظ"   2021لسضنة 105إ دار احمر فتقدمق الطاعنة بالتظلم رقم  احمور املستعللة



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
942 

أمضضام القاضضضي ا مضضر، حكمضضق احملكمضضة بقبضضوا الضضتظلم ةضضكً  ويف املوضضضوأ برفضضضه   

 1161وبتأييضضد احمضضر املضضتظلم منضضه، اسضضتأن ق الطاعنضضة هضضذا احلكضضم باالسضضتئناو رقضضم    

سضضضتئناو قضضضضق حمكمضضضة اال 06/07/2021 ضضضارا أبضضضوظ" وبتضضضاريم   2021لسضضضنة 

بتأييضضضد احلكضضضم املسضضضتأنف، طعنضضضق الطاعنضضضة يف هضضضذا القضضضضاء بطريضضضم الضضضنق ، أوئأ    

املطعون ضدهم الث ثة احوا مذكرة ئفعوا في ضا بعضدم جضواز الطعضن والتمسضوا رفضضه،       

وإذ عرض الطعن عل  هذ  احملكمة يف غرفة مشورة، رأ  بأنه جدير بالنظر ف ضدئ   

 جلسة لنظر .

أن إجضراءا  التقاضضي    -ما جرى بضه قضضاء هضذ  احملكمضة     وعل   -وحيث إن املقرر 

ومن ا قبوا الطعن بالنق  أو عدم قبوله مضن املسضائي املتعلقضة بالنظضام العضام   صضي فيضه        

حمكمضة الضنق  مضضن  لقضاء ن سضض ا وإن   يثضر  أحضد اوصضضوم، و ملضا كضضان احمضر الضضذا        

وامضضضر علضضض  يصضضضدر مضضضن القاضضضضي املخضضضتيف بتوقيضضضع احللضضضز الت  ظضضضي هضضضو مضضضن قبيضضضي اح  

العرائ ، وكان املقرر أن طرق الطعن يف اححكام أو احوامر الصضائرة علض  عضرائ     

متعلقضضة بالنظضضام العضضام، وقضضد بضضييفن املشضضرأ هضضذ  الطضضرق يف قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة بيضضان   

حصر، وجعي دا  ر يبًا معينًا ألزم اوصوم بضه مضا   يضنيف القضانون علض  خض و ذلضك،        

لسضنة   57وا  بضاحللز الت  ظضي الضوارئ بقضرار جملضس الضوزراء رقضم        وإذ خ  ال صي ا

والواجض  التطبيضم علض      –يف ةأن ال ئ ة التنظيميضة لقضانون انجضراءا  املدنيضة      2018

من  نظيم خا  بطرق الطعن يف أمر احللضز فقضد  عضط الرجضوأ إىل      -النزاأ املطرو  

تنظيميضة واوضا  بضاحوامر علض      أحكام ال صضي احوا مضن البضاب الثضاني مضن ال ئ ضة ال      

من ضضضا علضضض  طريقضضضة  قضضضديم طلضضض  احمضضضر علضضض  عريضضضضة   59العضضضرائ ، وإذ نصضضضق املضضضائة 

مضضن هضضذ    60وإ ضضدار القاضضضي املخضضتيف دضضذا احمضضر و ن يضضذ ، وكضضان الضضنيف يف املضضائة      

املنشضضور باجلريضضدة    2020لسضضنة  33املسضضتبدلة بقضضرار جملضضس الضضوزراء رقضضم      –ال ئ ضضة 

علض  أنضه "     -واملعموا به من اليوم التضالي لتضاريم نشضر      30/4/2020الرئية بتاريم 

للطال  إذا  در احمر برف  طلبه وملن  در عليه ولذوا الشأن احلضم يف الضتظلم    – 1

 - 2من احمر إىل احملكمة املختصة أو القاضي الذا أ ضدر  حسض  اححضواا ...........    

ييد احمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكضون هضذا   ُي كم يف التظلم بتأ –- 4.....  - 3..... 

احلكضضم قضضابً  للطعضضن باالسضضتئناو فقضضك، مضضا   يكضضن احلكضضم يف الضضتظلم  ضضائرًا مضضن  

حمكمضضة االسضضتئناو " م ضضائ  أن املشضضرأ قضضد أنشضضأ لطضضريف احمضضر علضض  عريضضضة ولضضذوا        

قاضضي  الشأن حقًا يف الطعن عل  احمر الصائر عل  عريضضة بطريضم الضتظلم، إميفضا إىل ال    
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ا مر، وإميفا إىل رئيس الدائرة حبس  اححضواا، وقضد ار ضأى امُلشضرأ أن يكضون احلضم يف       

ما    -الطعن عل  احلكم الصائر يف التظلم مقصورًا عل  مرحلة االستئناو فقك  

ومن ثم فض  جيضوز الطعضن     –يكن احلكم يف التظلم  ائرًا من هذ  احملكمة احخرية 

ن حمكمضضة االسضضتئناو طعنضضًا علضض  احلكضضم الصضضائر يف  بضضالنق  يف احلكضضم الصضضائر مضض

التظلم بتأييد احمر أو بتعديله أو بإلغائه، مما يإكد انصراو قصد املشضرأ إىل وقضوو   

هذ  اوصومة عند مرحلة االستئناو. ملا كان ذلك، وكان البط أن احلكضم املطعضون   

م الصضائر  برف  الطعن باالسضتئناو علض  احلكض    06/07/2021فيه قد  در بتاريم 

يف الضتظلم مضضن القاضضي ا مضضر برفضضه و أييضضد احمضضر املضتظلم منضضه الصضائر علضض  العريضضضة      

عضضرائ   ضضارا مسضضتعلي أبضضوظ"، ومضضن ثضضم فضضإن الطعضضن عليضضه    2021لسضضنة742بضضرقم 

 بطريم النق  يكون غري جائز.
 

********** 
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 ) ارا( 27/9/2021جلسة 

 س الدائرة.رئي –برئاسة السيد املستشار/ حممد زكي مخيس 

 وعضوية املستشارين: عدالن احلاج، امام عبد الظاهرحسانط.

 

(119) 

 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  994)الطعن رقم 

( اختصا  " االختصا  القيمي ".  عوي . ئفوأ " الدفع بعدم االختصا  ".  طعن 1

النق  ". " ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه ". نق  " ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه ب

 ئعوى "  قدير قيمة الدعوى ". 

االحكضضام الصضضائرة مضضن حمضضاكم االسضضتئناو غضضري قابلضضة للطعضضن بضضالنق  إذا كانضضق   -

 قيمة الدعوى ال  اوز مخسمائة الف ئرهم.  

 قدر قيمة الدعوى يوم رفع ا ويدخي يف التقدير ما يكضون مسضت قًا يضوم رفع ضا مضن       -

 ا  وغريها من املل قا  املقدرة القيمة.ال ائدة والتضمينا  والريع واملصروف

ما يست م من ا بعد ذلك ال يضاو إىل قيمة الطلبا  اال ضلية يف مقضام  قضدير قيمضة      -

بتعديي بع  أحكام قضرار   2020لسنة  33من قرار جملس الوزراء  24الدعوى. املائة 

 املدنية.  يف ةأن ال ئ ة التنظيمية لقانون انجراءا   2018لسنة  57جملس الوزراء 

  

( اختصا  " االختصا  القيمي ".   عوي . ئفوأ " الدفع بعدم االختصا  ".  طعن 2

" ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه ". نق  " ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه بالنق  ". 

 ئعوى "  قدير قيمة الدعوى " .

ر جملضس الضوزراء   مضن قضرا   24طل  التعوي  عن االضرار. غري مقضدر القيمضة . املضائة     -

الواجبضة   2018لسضنة   57بتعضديي بعض  أحكضام قضرار جملضس الضوزراء        2020لسنة 33

.  ضضضمن الطلبضضا  طلبضضا بضضه   2021لسضضنة  75التعضضيط قبضضي سضضريان قضضرار جملضضس الضضوزراء    

ألضف ئرهضم . الطعضن علض  احلكضم الصضائر في ضا.         500000جيعي قيمة الضدعوى  ضاوز   

 جائز.  
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قيمي ".  عوي . ئفوأ " الدفع بعدم االختصا  ". طعن " ( اختصا  " االختصا  ال3

ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه ". نق  " ما جيوز وما ال جيوز الطعضن فيضه بضالنق  ".    

 ئعوى "  قدير قيمة الدعوى ".  أمط . جلان  سوية املنازعا  التامينية. 

يكضون أمضام احملكمضة    الطعن عل  قرار جلنة  سوية املنازعا  التامينيضة. وجضوب أن    -

االبتدائيضضة املختصضضة قيميضضًا بنظضضر النضضزاأ.  ضضضمن الطلبضضا  أمضضام الللنضضة طلبضضًا بضضالتعوي        

جيعلضض ا غضضري مقضضدرة القيمضضة يف ظضضي القضضانون الواجضض  التطبيضضم ويدخلضض ا يف اختصضضا           

الدوائر الكلية. إقامة الطعن عل  القرار الصائر فيضه أمضام الضدائرة اجلزئيضة للمطالبضا       

و صدى احخرية ومن بعدها حمكمضة االسضتئناو لل صضي يف املوضضوأ. فال ضة       البسيطة

 للقانون يوج  نقضه وانحالة إىل احملكمة االبتدائية الكلية.  

  

مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة أن للخصضوم       173/1املقرر وفم ما  قضضي بضه املضائة     -1

وفقًا للنصضاب القيمضي    أن يطعنوا بالنق  يف اححكام الصائرة من حماكم االستئناو

للضضدعوى الضضذا حتضضدئ  ال ئ ضضة التنظيميضضة للقضضانون املشضضار إليضضه أو كانضضق غضضري مقضضدرة          

 2020لسضنة   33مضن قضرار جملضس الضوزراء رقضم        23/3القيمة، وكان الضنيف يف املضائة   

يف ةضضأن ال ئ ضضة   2018لسضضنة  57بتعضضديي بعضض  أحكضضام قضضرار جملضضس الضضوزراء رقضضم       

بشضأن قضانون انجضراءا  املدنيضة علض        1992لسضنة   11ائا رقم التنظيمية للقانون االحت

أن  كون اححكام الصائرة من حماكم االسضتئناو ن ائيضة غضري قابلضة للطعضن بضالنق        

مضضن ذا   24إذا كانضضق قيمضضة الضضدعوى ال  ضضاوز مخسضضمائة ألضضف ئرهضضم ونصضضق املضضائة         

ا، ويف مجيضضع علضض  أن  قضضدر قيمضضة الضضدعوى يضضوم رفع ضض     -الواجضض  التطبيضضم   –ال ئ ضضة 

اححضضواا يكضضون التقضضدير علضض  أسضضاس  خضضر طلبضضا  اوصضضوم، ويضضدخي يف  قضضدير قيمضضة       

الضضدعوى مضضا يكضضون مسضضت قًا يضضوم رفع ضضا مضضن ال ائضضدة والتضضضمينا  والريضضع واملصضضروفا     

وغضضري ذلضضك مضضن املل قضضا  املقضضدرة القيمضضة... م ضضائ  أنضضه يشضض يف نضضضافة قيمضضة ال وائضضضد            

 كون هذ  ال وائضد واملل قضا  مقضدرة القيمضة ومسضت قة       واملل قا  للطلبا  اح لية أن

احئاء وقق رفع الدعوى حبيث أن ما يست م من ا بعد ذلك ال يضاو إىل قيمة الطلبضا   

 .اح لية يف مقام  قدير قيمة الدعوى

كان البيان من احوراق أن املطعون ضضد  أقضام ةضكوا  أمضام جلنضة  سضوية وحضي        إذ  -2

 1576/2020يف املنازعضضة التأمينيضضة رقضضم     18/4/2021تضضاريم  املنازعضضا  التأمينيضضة ب  

حسضض  طلبا ضضه اوتاميضضة بضضإلزام الشضضركة املطعضضون ضضضدها أن  ضضإئا لضضه و حسضضر ه مبلضض       
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ئرهم و  عويضًا عائاًل نتيلضة احضضرار الض  حلقضق ب ضم و كضان طلض  التعضوي           2.842

ئرهضضم  500.000احخضضري غضضري مقضضدر القيمضضة ومضضن ثضضم  كضضون قيمضضة الضضدعوى  ضضاوز مبلضض   

ويدخي يف النصضاب القضانوني للطعضن بضالنق ، كضا يكضون معضه النعضي علض  غضري أسضاس            

 .خليقًا بالرف 

من قانون انجراءا  املدنية علض  أن ) الضدفع بعضدم     85/1ملا كان النيف يف املائة  -3

اختصا  احملكمة النت اء واليت ا أو بسب  نوأ الدعوى أو قيمت ضا جيضوز إبضداؤ  يف أيضة     

حالضضضة كانضضضق علي ضضضا الضضضدعوى، و حتكضضضم بضضضه احملكمضضضة مضضضن  لقضضضاء ن سضضض ا وإذا قضضضضق  

احملكمة بعدم اختصا  ا وج  علي ا أن  ضأمر بإحالضة الضدعوى حبالت ضا إىل احملكمضة      

املختصة، وعل  مكت  إئارة ئعوى احملكمة إع ن اوصوم بضاحلكم( ضضض م ضائ  ضضض أن     

ن النظام العام ومن ثم  عتة قائمضة يف  مسألة االختصا  بسب  نوأ الدعوى أو قيمت ا م

الضضنيف يف اوصضضومة ومطروحضضة ئائمضضا علضض  احملكمضضة ولضضو   يضضدفع ب ضضا أحضضد اوصضضوم و 

بتعضديي بعض     2020لسضنة   33من قرار جملس الوزراء رقم  23ال قرة احوىل من املائة 

 يف ةضأن ال ئ ضة التنظيميضة للقضانون     2018لسضنة   57أحكام قرار جملس الوزراء رقم 

بضضأن  -الواجضض  التطبيضضم  –بشضضأن انجضضراءا  املدنيضضة   1992لسضضنة  11االحتضضائا رقضضم 

مضضضن القضضضانون  30صضضضتيف الضضضدوائر اجلزئيضضضة املنصضضضو  علي ضضضا يف البنضضضد احوا مضضضن املضضضائة 

باحلكم ابتدائيًا يف الضدعاوى املدنيضة والتلاريضة والعماليضة الض  ال  ضاوز قيمت ضا عشضرة         

مضضن  30بلضضة أيضضًا كانضضق قيمت ضضا، وكضضان الضضنيف يف املضضائة    م يضضط ئرهضضم والضضدعاوى املتقا

صضتيف   من قرار جملضس الضوزراء املشضار الي ضا  بضأن ""      23قانون انجراءا  املعدا باملائة 

الدوائر اجلزئية املشكلة من قاض فرئ باحلكم ابتدائيًا يف الدعاوى املدنية والتلاريضة  

هضضم والضضدعاوى املتقابلضضة أيضضًا كانضضق     والعماليضضة الضض  ال  ضضاوز قيمت ضضا عشضضرة م يضضط ئر     

قيمت ا... وصتيف الدوائر الكلية املشكلة من ث ثة قضاة باحلكم يف مجيع الضدعاوى  

املدنية والتلارية والعمالية ال  ليسق من اختصضا  الضدوائر اجلزئيضة""  و كضان الضنيف      

 قابضي  مضن القضرار املشضار إليضه علض  أن " إذا كانضق الضدعوى بطلض  غضري          25/11يف املائة 

للتقضضدير حبسضض  القواعضضد املتقدمضضة و املضضذكورة بتلضضك املضضائة اعتضضة  زائضضدة علضض  عشضضرة      

من ذا  القضانون علض  أن""  قضدر قيمضة الضدعوى       48م يط ئرهم  وكان النيف يف املائة 

يوم رفع ا ... "" يدا عل  أن الدوائر اجلزئية باحملكمة االبتدائيضة صضتيف يف ال صضي يف    

والتلارية والعمالية ال  يطال  في ا املدعي كا ال يتلاوز قيمته عشضرة  الدعاوى املدنية 

م يضضط ئرهضضم كمضضا صضضتيف بكافضضة الضضدعاوى املتقابلضضة الضض  يقضضدم ا املضضدع  عليضضه أيضضًا       

كانضضضق قيمت ضضضا وصضضضتيف الضضضدوائر الكليضضضة باحملكمضضضة االبتدائيضضضة بضضضاحلكم يف مجيضضضع    
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من اختصا  الضدوائر اجلزئيضة و نصضق    الدعاوى املدنية والتلارية والعمالية ال  ليسق 

بتعضضضديي بعضضض  أحكضضضام القضضضانون رقضضضم     2018لسضضضنة  3مضضضن القضضضانون رقضضضم   110املضضضائة 

علض  ةضركة    -1يف ةأن إنشاء هيئة التأمط و  نظضيم اعمالضه علض  أنضه      2007لسنة6

التأمط معاجلة مطالبا  التأمط وفقًا للتشريعا  النافذة، و أحكام وثضائم التضأمط، و   

إ ضضدار قضضرار بشضضأن أيضضة مطالبضضة  أمينيضضة وفقضضًا ملضضا ورئ    –ا بضضاأ انجضضراءا  ا  يضضة أ ذلضضك ب

يف حالضة رفض  أا مطالبضة  أمينيضة كليضًا       -بتعليما  قواعد ممارسة امل نضة و  ئاب ضا ب  

لصضاح  الشضأن    -أو جزئيًا، يتوج  علض  الشضركة أن  ضبط أسضباب قرارهضا كتابضة ج      

أن يتقدم لل يئضة بشضكوى مكتوبضة، و دضا بضدورها      يف حالة نشوء نزاأ حوا مطالبة ما، 

للمشضضضضتكي يف حالضضضضة اع اضضضضضه علضضضض      -أن  طلضضضض  أا إيضضضضضاحا  مضضضضن الشضضضضركة ئ   

الللنضة املشضكلة كوجض     انيضاحا  املقدمة من الشركة، أن يطلض  إحالضة النضزاأ إىل    

 شضكي يف اديئضة جلنضة أو أكثضر صضتيف       -2 مكرر وال  نصضق علض  أنضه   110املائة 

نازعا  الناةئة عن عقوئ وأعماا و خضدما  التضأمط، ودضا  ض حية طلض  أا      بتسوية امل

مسضضتند أو وثضضائم واالسضضتعانة بأهضضي اوضضةة أو ئضضاأ الشضض وئ وأا بضضدائي أخضضرى يتطلضض         

ال  قبضضي الضضدعاوى امل  بضضة علضض     -3االسضضتعانة ب ضضا لتسضضوية املنازعضضا  املعروضضضة علي ضضا    

ا  التضضأمط، إذا    عضضرض  لضضك املنازعضضا  املنازعضضا  الناةضضئة عضضن عقضضوئ وأعمضضاا وخضضدم 

ح ضض اب الشضضأن  -4( مضضن هضضذ  املضضائة 2علضض  الللضضان املشضضكلة وفقضضًا ححكضضام البنضضد )

الطعضن علضض  قضرارا  الللضضان أمضام احملكمضضة االبتدائيضضة املختصضة خضض ا ث ثضط يومضضًا مضضن      

وعضرو القضانون    اليوم التالي لتبليغ م بالقرار، وإال اعتضة القضرار قطعيضًا واجض  التن يضذ،     

املذكور اديئة يف مائ ه احوىل بأن ا هيئة التأمط املنشأة كوج  أحكام هضذا القضانون   

و نصق املائة اوامسة منه علض  أنضه يلغض  كضي حكضم اضالف أو يتعضارض مضع أحكضام          

 33هذا القانون، وكان النيف يف املائة الرابعة من قرار جملس إئارة هيئة التأمط رقضم  

يف ةضضأن نظضضام جلضضان  سضضوية وحضضي املنازعضضا  التأمينيضضة علضض  أنضضه صضضتيف          2019لسضضنة 

الللضضان بتسضضوية وحضضي املنازعضضضا  التأمينيضضة لكافضضة أنضضواأ وفضضضروأ التضضأمط الناةضضئة عضضضن         

ةضضضكاوى املضضضإمن دضضضم أو املسضضضت يدين أو املتضضضضررين أ ضضض اب الصضضض ة أو املصضضضل ة يف        

ا سضضواء مقضضدرة أو غضضري  املنازعضضا  التأمينيضضة ضضضد الشضضركة فقضضك، وم مضضا كانضضق قيمت ضض  

من القضرار سضالف الضذكر     17، 16، 15، 12، 11مقدرة وكان م ائ نصو  املوائ 

أن الللنضضة صضضتيف بتسضضوية املنازعضضا  التأمينيضضة  ضضل ًا وإذا هضضق التسضضوية بضضط أطضضراو         

املنازعة أمام الللنة، يتم إثبا  ذلك يف  ك  لح بكافضة الطضرق ويصضائق عليضه رئضيس      

   تو ضضي الللنضضة إىل  سضضوية املنازعضضا  التأمينيضضة  ضضل ًا، فعلي ضضا     وأعضضضاء الللنضضة وإذا
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مباةرة إجراءا  حي املنازعة و نظر الللنة يف املنازعضة حبضضور احطضراو أو بغيضاب م يف     

حالة ك ايضة املسضتندا  والبيانضا  املقدمضة حبيضث  سضتطيع الللنضة إ ضدار قرارهضا حبضي           

  وح ضض اب الشضضأن الطعضضن علضض  قضضرارا   املنازعضضة علضض  أسضضاس  لضضك املسضضتندا  والبيانضضا 

يومضضًا مضضن اليضضوم التضضالي لتبلضضيغ م    30الللضضان أمضضام احملكمضضة االبتدائيضضة املختصضضة خضض ا    

بضضالقرار وإال اعتضضة القضضرار قطعيضضًا واجضض  التن يضضذ ويأخضضذ القضضرار حكضضم السضضند التن يضضذا 

يرجضضع إىل وفقضضًا ححكضضام القضضوانط النافضضذة، ومضضن املقضضرر أنضضه مضضع قيضضام قضضانون خضضا  ال      

أحكام القانون العضام إال فيمضا فضا  القضانون اوضا  مضن اححكضام، والقضانون اوضا           

يقيضضد مطلضضم القضضانون العضضام طاملضضا قضضام التقييضضد نصضضًا أو ئاللضضة وأن إجضضراءا  التقاضضضي مضضن   

املطعضضون ضضضد  قضضد  قضضدم    النظضضام العضضام. ملضضا كضضان ذلضضك، وكضضان الضضبط مضضن احوراق أن        

منازعضضضا   ضضضأمط أبضضضوظ" أمضضضام جلنضضضة  سضضضوية وحضضضي  2020ةلسضضضن 1579باملنازعضضضة رقضضضم 

بضضإلزام الشضضركة الطاعنضضة بإعضضائة   عيضضي التضضأمط      املنازعضضا  التأمينيضضة بطلضض  احلكضضم    

الص ي اوا  به وبأفرائ عائلته وإلزام ا باملبال  ال   كبدها والتعوي  عمضا حلقضه   

ركة املطعضضون مضضن أضضضرار، عضضدا املطعضضون ضضضد  طلبا ضضه إىل طلضض  احلكضضم بضضإلزام الشضض    

ئرهضضم و عويضضضًا عضضائاًل نتيلضضة احضضضرار الضض    2.842ضضضدها أن  ضضإئا لضضه وحسضضر ه مبلضض   

الشضضركة الطاعنضضة  قضضضق جلنضضة التضضأمط بضضإلزام     18/04/2021بتضضاريم ، حلقضضق ب ضضم 

ئرهضضم عبضضارة عضضن أربعمائضضة  1.442للمطعضضون ضضضد  مبلضض  أن  ضضإئا بإن ضضاذ عقضضد التضضأمط و

علض  ذلضك القضرار     الشضركة الطاعنضة   ق، طعنض  عويضضاً  ئرهم قيمة ال ضوا ري و ألضف ئرهضم   

، حكمضق احملكمضة بتأييضد    أبضوظ"  بسضيطة  ضارى   2021لسنة  1076 بالدعوى رقم

وإذ كضضضان قضضضرار اجلنضضضة املطعضضضون فيضضضه جيضضض  أن يطعضضضن فيضضضه أمضضضام  القضضضرار املطعضضضون عليضضضه 

ة وحضي  احملكمة املختصة قيميًا بنظر  وفقًا لطلبا  الطضاعن اوتاميضة أمضام جلنضة  سضوي     

املنازعا  التأمينية باعتبار أن القرار الصائر من ا كثابة حكضم جيضوز  ن يضذ  إذ   يضتم     

الطعن عليه خ ا احجي املشار إليضه أو الطعضن عليضه أمضام احملكمضة االبتدائيضة املختصضة        

وكانضضق طلبضضا  املطعضضون ضضضد   قيميضضًا بنظضضر  وفقضضًا لطلبضضا  اوصضضوم اوتاميضضة أمام ضضا    

وفقضضا للضنيف الواجضض  التطبيضضم  -ن طلض  التعضضوي  والغضضري مقضدر القيمضضة   اوتاميضة  تضضضم 

ومن ثم صتيف احملكمة التلارية الكلية بنظر الطعن علض  ذلضك القضرار     -املشار إليه

وملضضا كضضان املشضضرأ قضضد رسضضم طريقضضًا للطعضضن علضض  قضضرارا  جلنضضة التسضضوية وحضضي املنازعضضا     

ال صضتيف بنظرهضا وإذ خضالف       صضي يف طلبضا   التأمينية ف  جيضوز حملكمضة الطعضن أن    

احلكضم املسضتأنف املإيضد بضاحلكم املطعضون فيضه هضذا النظضر وقضض  يف الطعضن رغضم أن            

غضري فتصضة قيميضًا بنظضر  فإنضه يكضون معيبضًا         احملكمة االبتدائية للمنازعضا  البسضيطة  
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كضضا يوجضض  نقضضضه علضض  أن يكضضون مضضع الضضنق  انحالضضة إىل حمكمضضة أبضضوظ" التلاريضضة      

املختصضضة بنظضضر الطعضضن يف القضضرار املطعضضون فيضضه و ئون    -لضضدائرة الكليضضةا-االبتدائيضضة 

 .احلاجة لب ث أسباب الطعن

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي   -عل  ما يبط من احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق      –حيث إن الواقعا  

 ضضضارا بسضضضيطة  2021لسضضضنة  1076يف أن الشضضضركة الطاعنضضضة أقامضضضق الضضضدعوى رقضضضم   

بطل  احلكم بقبوا الطعضن ةضكً  ويف  املوضضوأ بإلغضاء القضرار املطعضون عليضه        أبوظ" 

والقضاء جمضدئًا بضرف  الضدعوى     2020لسنة  1576الصائر يف املنازعة التأمينية رقم 

وب سم عقد التأمط عل  سند من القوا أنه  در قرار عن جلنة  سضوية وحضي املنازعضا     

أواًل: بضرف    1576/2020عضة التأمينيضة رقضم    يف املناز 18/4/2021التأمينية بتضاريم  

الدفع املبدى من الطاعنة بعدم قبوا الضدعوى لعضدم سضلو  الطريضم الضذا رئضه القضانون        

ثانيضضًا بإلزام ضضا بإن ضضاذ عقضضد التضضأمط املضضةم مضضع املطعضضون ضضضد  وأسضضر ه حتضض  ن ايضضة ال ضض ة    

ن القضرار املطعضون فيضه    ئرهم، وملا كا 1.422املتعاقد بشأن ا وإلزام ا أن  إئا له مبل  

خضضالف الواقضضع و القضضانون وأخضضي حبضضم الضضدفاأ وخضضالف الثابضضق بضضاحوراق لعضضدم ابتنائضضه علضض     

أسضضس  ضض ي ة وابتنائضضه علضض  معلومضضا  مضضضللة فكانضضق الضضدعوى، حكمضضق احملكمضضة  

بقبوا الطعن ةكً  و يف املوضوأ برفضه، استأن ق الشضركة الطاعنضة هضذا احلكضم     

 ضضارا أبضضو ظضض" وئفعضضق بعضضدم مسضضئوليت ا عضضن      2021ة لسضضن 1261باالسضضتئناو رقضضم  

 غطية مصاريف الع ج اوا ة باملطعون ضد  نخ له ببنوئ وثيقة التضأمط املةمضة معضه    

وانخ ا بشريف انفصضا  امللضزم قانونضًا وإخ ضاء  معلومضا  جوهريضة وأساسضية كضان مضن          

ثابضضق مضضن التقريضضر  ةضضأن ا أن  ضضإثر بشضضكي أساسضضي ورئيسضضي يف إبضضرام العقضضد ذلضضك أن ال    

الصضضائرة عضضن العيضضائة الضض  قضضام بزيار  ضضا      21/11/2021الطضض" باالستشضضارة املإرخضضة   

املطعون ضد  وأفرائ عائلته أن ابنه ............ يعضاني مضن  الم أسض ي الظ ضر ظ ضر  بال عضي       

من ة ر واحد بعد رفع احةياء الثقيلة و هضذ  احلالضة غضري مصضر  ب ضا يف  ضوذج انقضرار        

املوقع مضن املطعضون ضضد  و أن السضيدة ........... زوجتضه حالت ضا        28/10/2020رخ يف املإ

الص ية غري مصر  ب ا حس  النموذج ملعانا  ا من إج ائ مزمن و  ساقك الشضعر و أ   

 21/11/2021أسضابيع حسض  التقريضر الطض" املضإرخ       3عضلي وأ  أس ي الظ ر ملضدة  

 كضون احمضراض الض      28/10/2020  بتاريم وحس  انقرار املقدم من املطعون ضد

يطال  املطعون ضد  بتغطيت ا يف ةكوا   عتة خارجة عن التغطية التأمينية وملا كضان  

املطعون ضد  قد أقضر أنضه ال يعضاني مضن أيضة مشضاكي  ض ية هضو وأفضرائ أسضر ه يف وقضق            



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
950 

عض وة   سابم عل  إبرام عقضد التضأمط احمضر الضذا يتوجض  معضه فسضخه مضع قيمضة الت مضي          

عل  خصم ال  ة ال  است ائ من ا و أسر ه بالتغطية التأمينية عن احمضراض االعتيائيضة   

يف غرفضة مشضورة بتأييضد احلكضم      22/06/2021املصر  ب ا، قرر  احملكمة بتاريم 

املسضضتأنف، طعنضضق الشضضركة الطاعنضضة يف هضضذا القضضضاء بطريضضم الضضنق ، و أوئأ املطعضضون 

از الطعضضن لقلضضة النصضضاب والضضتمس رفضضضه، وإذ عضضرض ضضضد  مضضذكرة ئفضضع في ضضا بعضضدم جضضو

الطعضضن علضض  هضضذ  احملكمضضة يف غرفضضة مشضضورة رأ  أنضضه جضضدير بضضالنظر ف ضضدئ  جلسضضة         

 لنظر .

املقضرر وفضم مضا  قضضي بضه املضائة         ، ذلك أنالدفع بعدم جواز الطعن غري سديدوحيث إن 

اححكضضضام مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة أن للخصضضوم أن يطعنضضوا بضضالنق  يف         173/1

الصائرة مضن حمضاكم االسضتئناو وفقضًا للنصضاب القيمضي للضدعوى الضذا حتضدئ  ال ئ ضة           

التنظيميضضة للقضضانون املشضضار إليضضه أو كانضضق غضضري مقضضدرة القيمضضة، وكضضان الضضنيف يف املضضائة      

بتعضضديي بعضض  أحكضضام قضضرار     2020لسضضنة  33مضضن قضضرار جملضضس الضضوزراء رقضضم      23/3

ةأن ال ئ ة التنظيميضة للقضانون االحتضائا رقضم     يف  2018لسنة  57جملس الوزراء رقم 

بشأن قانون انجراءا  املدنية عل  أن   كون اححكام الصضائرة مضن    1992لسنة  11

حماكم االستئناو ن ائية غري قابلة للطعن بضالنق  إذا كانضق قيمضة الضدعوى ال  ضاوز      

علض  أن   - الواجض  التطبيضم   –من ذا  ال ئ ة  24مخسمائة ألف ئرهم ونصق املائة 

 قضضدر قيمضضة الضضدعوى يضضوم رفع ضضا، ويف مجيضضع اححضضواا يكضضون التقضضدير علضض  أسضضاس  خضضر    

طلبضضا  اوصضضوم، ويضضدخي يف  قضضدير قيمضضة الضضدعوى مضضا يكضضون مسضضت قًا يضضوم رفع ضضا مضضن   

ال ائدة والتضمينا  والريع واملصروفا  وغري ذلك من املل قا  املقضدرة القيمضة... م ضائ     

ل وائضد واملل قضا  للطلبضا  اح ضلية أن  كضون هضذ  ال وائضد        أنه يشض يف نضضافة قيمضة ا   

واملل قا  مقدرة القيمة ومست قة احئاء وقضق رفضع الضدعوى حبيضث أن مضا يسضت م من ضا        

بعد ذلك ال يضضاو إىل قيمضة الطلبضا  اح ضلية يف مقضام  قضدير قيمضة الضدعوى. ملضا كضان           

  أمضام جلنضة  سضوية وحضي     ذلك، وكان البضيان مضن احوراق أن املطعضون ضضد  أقضام ةضكوا      

 1576/2020يف املنازعضضة التأمينيضضة رقضضم     18/4/2021املنازعضضا  التأمينيضضة بتضضاريم    

حسضض  طلبا ضضه اوتاميضضة بضضإلزام الشضضركة املطعضضون ضضضدها أن  ضضإئا لضضه وحسضضر ه مبلضض         

ئرهم و  عويضضًا عضائاًل نتيلضة احضضرار الض  حلقضق ب ضم وكضان طلض  التعضوي             2.842

ئرهضضم  500.000لقيمضضة ومضضن ثضضم  كضضون قيمضضة الضضدعوى  ضضاوز مبلضض  احخضضري غضضري مقضضدر ا
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ويدخي يف النصضاب القضانوني للطعضن بضالنق ، كضا يكضون معضه النعضي علض  غضري أسضاس            

 خليقًا بالرف .  

 .وحيث إن الطعن استوف  أوضاعه الشكلية

مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة علضض  أن )الضضدفع   85/1وحيضضث إنضضه ملضضا كضضان الضضنيف يف املضضائة  

بعدم اختصا  احملكمة النت اء واليت ا أو بسب  نضوأ الضدعوى أو قيمت ضا جيضوز إبضداؤ  يف      

أيضضة حالضضة كانضضق علي ضضا الضضدعوى، و حتكضضم بضضه احملكمضضة مضضن  لقضضاء ن سضض ا وإذا قضضضق         

احملكمضضة بعضضدم اختصا ضض ا وجضض  علي ضضا أن  ضضأمر بإحالضضة الضضدعوى حبالت ضضا إىل احملكمضضة   

كمضضة إعضض ن اوصضضوم بضضاحلكم( ضضضض م ضضائ  ضضضض أن املختصضضة، وعلضض  مكتضض  إئارة ئعضضوى احمل

مسألة االختصا  بسب  نوأ الدعوى أو قيمت ضا مضن النظضام العضام ومضن ثضم  عتضة قائمضة يف         

النيف يف ال قضرة  اوصومة ومطروحة ئائما عل  احملكمة ولو   يدفع ب ا أحد اوصوم و

بتعضديي بعض  أحكضام     2020لسضنة   33من قرار جملس الضوزراء رقضم    23احوىل من املائة 

يف ةضأن ال ئ ضة التنظيميضة للقضانون االحتضائا       2018لسضنة   57قرار جملضس الضوزراء رقضم    

بضأن صضتيف الضدوائر     -الواج  التطبيم  –بشأن انجراءا  املدنية  1992لسنة  11رقم 

مضضن القضضانون بضضاحلكم ابتضضدائيًا يف   30اجلزئيضضة املنصضضو  علي ضضا يف البنضضد احوا مضضن املضضائة  

وى املدنية والتلارية والعمالية الض  ال  ضاوز قيمت ضا عشضرة م يضط ئرهضم والضدعاوى        الدعا

من قانون انجضراءا  املعضدا باملضائة     30املتقابلة أيًا كانق قيمت ا، وكان النيف يف املائة  

صضضتيف الضضدوائر اجلزئيضضة املشضضكلة مضضن  مضضن قضضرار جملضضس الضضوزراء املشضضار الي ضضا  بضضأن "" 23

ابتدائيًا يف الدعاوى املدنية والتلاريضة والعماليضة الض  ال  ضاوز قيمت ضا      قاض فرئ باحلكم 

عشضضرة م يضضط ئرهضضم والضضدعاوى املتقابلضضة أيضضًا كانضضق قيمت ضضا... وصضضتيف الضضدوائر الكليضضة        

املشضضكلة مضضن ث ثضضة قضضضاة بضضاحلكم يف مجيضضع الضضدعاوى املدنيضضة والتلاريضضة والعماليضضة الضض     

مضن القضرار املشضار     25/11"  و كان النيف يف املائة ليسق من اختصا  الدوائر اجلزئية"

إليضضه علضض  أن "إذا كانضضق الضضدعوى بطلضض  غضضري قابضضي للتقضضدير حبسضض  القواعضضد املتقدمضضة و        

 48املذكورة بتلك املائة اعتة  زائضدة علض  عشضرة م يضط ئرهضم  وكضان الضنيف يف املضائة         

"" يدا علض  أن الضدوائر اجلزئيضة    من ذا  القانون عل  أن""  قدر قيمة الدعوى يوم رفع ا ... 

باحملكمضضضة االبتدائيضضضة صضضضتيف يف ال صضضضي يف الضضضدعاوى املدنيضضضة والتلاريضضضة والعماليضضضة الضضض  

يطالضض  في ضضا املضضدعي كضضا ال يتلضضاوز قيمتضضه عشضضرة م يضضط ئرهضضم كمضضا صضضتيف بكافضضة            

ة الضضدعاوى املتقابلضضة الضض  يقضضدم ا املضضدع  عليضضه أيضضًا كانضضق قيمت ضضا وصضضتيف الضضدوائر الكليضض

باحملكمة االبتدائية باحلكم يف مجيضع الضدعاوى املدنيضة والتلاريضة والعماليضة الض  ليسضق        

بتعضديي   2018لسنة  3من القانون رقم  110من اختصا  الدوائر اجلزئية و نصق املائة 
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يف ةضأن إنشضاء هيئضة التضأمط و  نظضيم اعمالضه        2007لسضنة   6بع  أحكضام القضانون رقضم    

لتضأمط معاجلضة مطالبضا  التضأمط وفقضًا للتشضريعا  النافضذة،        علض  ةضركة ا   -1عل  أنضه  

إ ضدار قضرار بشضأن أيضة مطالبضة       –وأحكام وثائم التأمط، وذلك با باأ انجراءا  ا  ية أ 

يف حالضضة رفضض  أا   - أمينيضضة وفقضضًا ملضضا ورئ بتعليمضضا  قواعضضد ممارسضضة امل نضضة و ئاب ضضا. ب       

الشضضركة أن  ضضبط أسضضباب قرارهضضا كتابضضة.  مطالبضضة  أمينيضضة كليضضًا أو جزئيضضًا، يتوجضض  علضض 

لصضضاح  الشضضأن يف حالضضة نشضضوء نضضزاأ حضضوا مطالبضضة مضضا، أن يتقضضدم لل يئضضة بشضضكوى          -ج

للمشضتكي يف حالضة   -مكتوبة، ودا بضدورها أن  طلض  أا إيضضضضضاحا  مضن الشضضضضضركة. ئ     

اع اضضضضه علضضض  انيضضضضاحا  املقدمضضضة مضضضن الشضضضركة، أن يطلضضض  إحالضضضة النضضضزاأ إىل الللنضضضة  

 شكي يف اديئة جلنضة أو  -2مكرر و ال  نصق عل  أنه   110شكلة كوج  املائة امل

أكثضضضر صضضضتيف بتسضضضوية املنازعضضضا  الناةضضضئة عضضضن عقضضضوئ وأعمضضضاا وخضضضدما  التضضضأمط، ودضضضا  

 ضض حية طلضض  أا مسضضتند أو وثضضائم و االسضضتعانة بأهضضي اوضضةة أو ئضضاأ الشضض وئ وأا بضضدائي  

ال  قبضضي الضضدعاوى   -3نازعضضا  املعروضضضة علي ضضا   أخضضرى يتطلضض  االسضضتعانة ب ضضا لتسضضوية امل    

امل  بضضة علضض  املنازعضضا  الناةضضئة عضضن عقضضوئ وأعمضضاا وخضضدما  التضضأمط، إذا    عضضرض  لضضك   

ح ض اب  -4( مضن هضضضضضذ  املضائة    2املنازعا  عل  الللان املشضضضكلة وفقًا ححكضام البنضد )  

املختصة خ ا ث ثط يومًا مضن  الشأن الطعن عل  قرارا  الللان أمام احملكمة االبتدائية 

اليضضوم التضضالي لتبلضضيغ م بضضالقرار، وإال اعتضضة القضضرار قطعيضضًا واجضض  التن يضضذ، وعضضرو القضضانون    

املذكور اديئة يف مائ ه احوىل بأن ا هيئة التأمط املنشضأة كوجض  أحكضام هضذا القضانون و      

ع أحكضام هضذا   نصق املائة اوامسة منه عل  أنه يلغض  كضي حكضم اضالف أو يتعضارض مض      

لسضنة   33القانون، وكان النيف يف املائة الرابعة من قضرار جملضس إئارة هيئضة التضأمط رقضم      

يف ةضضأن نظضضام جلضضان  سضضوية و حضضي املنازعضضا  التأمينيضضة علضض  أنضضه صضضتيف الللضضان           2019

بتسوية وحي املنازعا  التأمينية لكافة أنواأ وفروأ التأمط الناةضئة عضن ةضكاوى املضإمن     

سضضت يدين أو املتضضضررين أ ضض اب الصضض ة أو املصضضل ة يف املنازعضضا  التأمينيضضة ضضضد دضضم أو امل

الشركة فقك، و م ما كانضق قيمت ضا سضواء مقضدرة أو غضري مقضدرة وكضان م ضائ نصضو           

مضضن القضضرار سضضالف الضضذكر أن الللنضضة صضضتيف بتسضضوية       17،  16، 15، 12،  11املضضوائ 

ط أطضراو املنازعضة أمضام الللنضة، يضتم إثبضا        املنازعا  التأمينية  ل ًا وإذا هق التسضوية بض  

ذلك يف  ضك  ضلح بكافضة الطضرق و يصضائق عليضه رئضيس وأعضضاء الللنضة وإذا    تو ضي           

الللنة إىل  سوية املنازعا  التأمينية  ل ًا، فعلي ا مباةضرة إجضراءا  حضي املنازعضة و نظضر      

ملسضضضتندا  والبيانضضضا  الللنضضة يف املنازعضضضة حبضضضضور احطضضضراو أو بغيضضضاب م يف حالضضضة ك ايضضضة ا 

املقدمة حبيث  ستطيع الللنة إ دار قرارهضا حبضي املنازعضة علض  أسضاس  لضك املسضتندا  و        

البيانا  وح  اب الشأن الطعن عل  قضرارا  الللضان أمضام احملكمضة االبتدائيضة املختصضة       
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ن يضذ  يومضًا مضن اليضوم التضالي لتبلضيغ م بضالقرار وإال اعتضة القضرار قطعيضًا واجض  الت           30خ ا 

ويأخذ القرار حكم السند التن يذا وفقًا ححكام القضوانط النافضذة، ومضن املقضرر أنضه مضع       

قيضضام قضضانون خضضا  ال يرجضضع إىل أحكضضام القضضانون العضضام إال فيمضضا فضضا  القضضانون اوضضا  مضضن  

اححكام، والقانون اوا  يقيد مطلم القانون العام طاملا قضام التقييضد نصضًا أو ئاللضة وأن     

املطعضون  لتقاضي من النظضام العضام. ملضا كضان ذلضك، وكضان الضبط مضن احوراق أن         إجراءا  ا

منازعا   أمط أبوظ" أمام جلنضة  سضوية    2020لسنة 1579ضد  قد  قدم باملنازعة رقم 

بضضإلزام الشضضركة الطاعنضضة بإعضضائة   عيضضي التضضأمط وحضضي املنازعضضا  التأمينيضضة بطلضض  احلكضضم 

وإلزام ضا باملبضال  الض   كبضدها والتعضوي  عمضا حلقضه        الص ي اوا  به و بأفرائ عائلته 

من أضرار، عدا املطعون ضد  طلبا ه إىل طل  احلكم بإلزام الشضركة املطعضون ضضدها    

، ئرهم و عويضًا عضائاًل نتيلضة احضضرار الض  حلقضق ب ضم       2.842أن  إئا له وحسر ه مبل  

نة بإن ضاذ عقضد التضأمط    الشركة الطاعقضق جلنة التأمط بإلزام  18/04/2021بتاريم 

ئرهم عبارة عن أربعمائة ئرهم قيمضة ال ضوا ري وألضف     1.442للمطعون ضد  مبل  أن  إئا و

 علضضضضض  ذلضضضضضك القضضضضضرار بالضضضضضدعوى رقضضضضضم     الشضضضضضركة الطاعنضضضضضة   ق، طعنضضضضضئرهضضضضضم  عويضضضضضضاً 

، حكمضضق احملكمضضة بتأييضضد القضضرار املطعضضون  أبضضوظ" بسضضيطة ضضارى   2021لسضضنة1076

ملطعون فيه جي  أن يطعن فيضه أمضام احملكمضة املختصضة قيميضًا      وإذ كان قرار اجلنة اعليه 

بنظر  وفقًا لطلبا  الطاعن اوتامية أمام جلنة  سوية وحي املنازعا  التأمينية باعتبضار أن  

القرار الصائر من ا كثابة حكم جيوز  ن يضذ  إذ   يضتم الطعضن عليضه خض ا احجضي املشضار        

بتدائية املختصة قيميًا بنظضر  وفقضًا لطلبضا  اوصضوم     إليه أو الطعن عليه أمام احملكمة اال

وكانضضق طلبضضا  املطعضضون ضضضد  اوتاميضضة  تضضضمن طلضض  التعضضوي  والغضضري اوتاميضضة أمام ضضا  

ومضضن ثضضم صضضتيف احملكمضضة  - وفقضضا للضضنيف الواجضض  التطبيضضم املشضضار إليضضه-مقضضدر القيمضضة 

قضد رسضم طريقضًا للطعضن     و ملضا كضان املشضرأ    التلارية الكلية بنظر الطعن عل  ذلك القضرار  

  صضي  عل  قرارا  جلنة التسوية وحي املنازعضا  التأمينيضة فض  جيضوز حملكمضة الطعضن أن       

يف طلبضضا  ال صضضتيف بنظرهضضا وإذ خضضالف احلكضضم املسضضتأنف املإيضضد بضضاحلكم املطعضضون فيضضه  

غري فتصضة   هذا النظر وقض  يف الطعن رغم أن احملكمة االبتدائية للمنازعا  البسيطة

بنظر  فإنضه يكضون معيبضًا كضا يوجض  نقضضه علض  أن يكضون مضع الضنق  انحالضة إىل             قيميًا

املختصضة بنظضر الطعضن يف القضرار      –الدائرة الكليضة  _حمكمة أبوظ" التلارية االبتدائية 

 املطعون فيه و ئون احلاجة لب ث أسباب الطعن.
 

********** 
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 ) ارا( 28/9/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –حسط بن سليمه برئاسة السيد املستشار/ ئ. 

 وعضوية املستشارين: عدالن احلاج، هاةم ابراهيم.
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 ق . أ( 15س  2021سنة 941،  852)الطعنان رقما 

 بط ن. حكم " إ دار  " بط نه ". قضاة . " إجراءا  " إجراءا  التقاضي " نظام عام.

غضري القضضاة الضذين ئعضوا     املداولة يف االحكضام سضرية. عضدم جضواز أن يشض   في ضا        -

املرافعة. اة ا  قاضي يف إ دار احلكم   يكن من بط اديئة ال  ئعق املرافعضة  

احخضضرية وحلضضز  الضضدعوى لل كضضم يبطلضضه بط نضضًا متعلقضضًا بالنظضضام العضضام. وجضضوب إحالتضضه   

 حملكمة االستئناو لنظرة ب يئة مغايرة.  
  

لتنظيميضضضة لقضضضانون انجضضضراءا  املدنيضضضة رقضضضم    مضضضن ال ئ ضضضة ا  49املقضضضرر ان الضضضنيف يف املضضضائة  

والضض  نصضضق علضض  ان  كضضضون املداولضضة يف االحكضضام سضضرية بضضط القضضضضاة         2020لسضضنة 33

ذلضك   جمتمعط وال جيوز ان يش كوا في ا غضري القضضاة الضذين اسضتمعوا املرافعضة. ملضا كضان       

ان  27/6/2021وكان البط من حمضضر املرافعضة احخضرية امضام حمكمضة االسضتئناو يف       

 4/7/2021اديئضضضة الضضض  ئعضضضق في ضضضا املرافعضضضة وحلضضضز  االسضضضتئناو لل كضضضم جللسضضضة     

مشضضكلة برئاسضضة القاضضضي .................. وعضضضوية القاضضضيط ..................... و.................. ويف  

قضضضضضضضضرر  احملكمضضضضضضضضة املشضضضضضضضضكلة مضضضضضضضضن القضضضضضضضضضاة ......................   4/7/2021جلسضضضضضضضضة 

ويف هضذ    7/7/2021............ و........................ مد اجي النطم باحلكم جللسة و.............

أ در  اديئة احخرية احلكم املطعون فيه، رغضم  –ويف حضور أطراف ا –اجللسة احخرية 

ان القاضضضي .................................   يكضضن مضضن بضضط أعضضضاء اديئضضة الضض  ئعضضق املرافعضضة        

الدعوى لل كم فيمتنع عليه بالتالي االة ا  يف املداولة والتوقيع علض  احلكضم   وحلز  

عل  الن و السالف بيانه، وإذ خض  حمضضر اجللسضة ونسضخة احلكضم اال ضلية مضن بيضان ان         

القاضضضي ................... الضضذى   حيضضضر  ضض وة احلكضضم قضضد اةضض   يف املداولضضة ووقضضع علضض       

يه يكضون قضد  ضدر بضاط  بط نضا متعلقضا بالنظضام العضام         احلكم، فان احلكم املطعون ف

كا يوج  نقضه ئون حاجة اىل حبضث أسضباب الطعضنط مضع االذن بإعضائة القضضية حملكمضة        

االسضضتئناو لنظضضر املوضضضوأ لكون ضضا    سضضتن ذ واليت ضضا وال  كضضن حرمضضان اوصضضوم مضضن      

 ظام العام االجرائي.ئرجة من ئرجا  التقاضي باعتبار ان التقاضي عل  ئرجتط ي م الن
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 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي   -عل  ما يبط مضن احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق     -وحيث إن الوقائع 

قضضضضد اختصضضضضمق الطاعنضضضضة امضضضضام  852/2021يف ان املطعضضضضون ضضضضضدها يف الطعضضضضن رقضضضضم 

 ضضضارا كلضضضي أبضضضو ظضضض" بطلضضض   1477/2016حمكمضضضة اوا ئرجضضضة يف الضضضدعوى رقضضضم 

ئرهضم وال ائضدة القانونيضضة    425.764.954طاعنضة بضأن  ضضإئا دضا مبلض      احلكضم بضإلزام ال  

أمضام جلنضة الوكضاال  التلاريضة بتضاريم       25/2013%من  اريم قيد النضزاأ رقضم    9بواقع 

عل  سند من القوا ان املطعون ضدها أبرمضق مضع    وحت  هام السدائ. 27/10/2013

ية مت كوجب ضا  عضيط احوىل   ا  اقية وكالة  ارية حصر 14/4/1991الطاعنة بتاريم 

كوكيي  ارا لتقضديم الدراسضا  واوضدما  ادندسضية لشضركا  الضب وا والغضاز يف        

منطقضضضة أبضضضوظ"، والضضض  مت قيضضضدها لضضضدى وزارة االقتصضضضائ بضضضالرقم ............ ويضضضتم  ديضضضد  

قيدها سنويا و ست م كوجب ا املطعون ضدها مكافأة علض  كافضة املشضاريع الض   ضتم      

مضن املبلض  الضذا  قبضضه فعليضا       % 1.5 ا عل  الطاعنة اثناء سريان اال  اقية بنسضبة   رسيت

بنضضضاء علضض  طلضضض  الطاعنضضة أ ضضضدر  وزارة    29/03/2007مضضن نطضضاق العقضضضد، وبتضضاريم    

االقتصائ قرارا بشط  الوكالة التلاريضة ئون موافقضة املطعضون ضضدها ومت الطعضن علض        

أمام احملكمة االحتائية العليضا يف الطعضن رقضم    القرار املذكور وانت   النزاأ بشأن ذلك 

بإعضضائة قيضضد الوكالضضة التلاريضضة املضضذكورة واعتبضضار قضضرار الشضضط  بضضاط        218/2013

حابطا احثر متعط انلغاء كا مت عل  ضوئه إعائة قيد الوكالة املذكورة ال  ما زالق 

اخضي الدولضة مضن    سارية، ونظضرا لكضون الطاعنضة ن ضذ  الكضثري مضن املشضاريع التلاريضة ئ        

 اريم الشط  وحت   اريم الدعوى املاثلة ئون سدائ العمولة املت م علي ا أو انفصا  دضا  

عما ن ذ ه من مشاريع خ ا املطعون ضدها  لك ال  ة رغضم مطالبت ضا بضذلك والتلائ ضا     

لقيضضد ةضضكوى ضضضد الطاعنضضة لضضدى جلنضضة الوكضضاال  التلاريضضة والضض  انت ضضق إىل أحقيضضة        

را بالعمولة و وجي  ا لقيد ئعضوى بالقضضاء للمطالبضة كسضت قا  ا، وهضو      الوكيي التلا

ما ئعاها لقيد الدعوى املاثلة، كضا سضبم مضن طلبضا ، وبتضداوا اجللسضا ، قضدم وكيضي         

الطاعنضضة مضضذكرة جوابيضضة ئفضضع في ضضا بعضضدم جضضواز نظضضر الضضدعوى لسضضابقة ال صضضي في ضضا يف    

 2015لسضضنة  502طعضضن رقضضم  أبضضوظ" وال 2015لسضضنة  56االسضضتئناو االحتضضائا رقضضم  

إئارا احتائيضضضضة عليضضضضا، واحتياطيضضضضا رفضضضض  الضضضضدعوى لعضضضضدم الصضضضض ة والثبضضضضو  وبتضضضضاريم     

أ ضضدر  حمكمضضة أوا ئرجضضة حكم ضضا بوقضضف الضضدعوى  عليقضضا حلضضط       27/03/2018

و مضن ثضم  عليلض ا مضن الوقضف       2015لسضنة   56 دور حكم ن ائي يف االسضتئناو رقضم   
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إئارا. وبتضضاريم  439/2018بضضالطعن رقضضم   بصضضدور حكضضم احملكمضضة االحتائيضضة العليضضا  

حكمضضق حمكمضضة اوا ئرجضضة نضضدب جلنضضة خضضةة فتصضضة بالوكضضاال       24/03/2020

التلاريضضة وحسضضابية لب ضضث امل مضضة املبينضضة بضضذلك احلكضضم، وباةضضر  جلنضضة اوضضةة املنتدبضضة 

حكمضق حمكمضة    29/12/2020مأموريت ا وأوئعق  قريرها ملف الدعوى وبتضاريم  

يف الدعوى اح ضضضلية: بضإلزام الطاعنضة بضأن  ضإئا للمطعضون ضضدها مبلض          اوال:  :أوا ئرجة

سضضضنويا مضضضن  ضضضاريم    1%ئرهضضضم وال ائضضضدة التأخرييضضضة عنضضضه بواقضضضع      274.615.110.00

وحتضضض  هضضضام السضضضدائ كضضضا ال يتلضضضاوز أ ضضضي الضضضدين. ثانيضضضا: يف الضضضدعوى   31/12/2019

ئناو رقضضضضضم اسضضضضضتأن ق املطعضضضضضون ضضضضضضدها هضضضضضذا احلكضضضضضم باالسضضضضضت  املتقابلضضضضضة: برفضضضضضض ا.

وبتضاريم   131/2021 ارا. كمضا اسضتأن ته الطاعنضة باالسضتئناو رقضم       112/2021

: برفضضه. ثانيضضا: يف  112/2021أوال: االسضتئناو رقضضم  قضضق احملكمضضة:   7/7/2021

:  عديي احلكم املستأنف فيما قض  به الدعوى اح ضلية  131/2021االستئناو رقم 

رهضضم علضض  أن  كضضون ال ائضضدة التأخرييضضة     ئ 199.101.798 عضضي املبلضض  املقضضضي مبلضض     

احملكوم ب ا من حمكمة اوا ئرجة عل  مبلض  املقضضي بضه مضن هضذ  احملكمضة وألزمضق        

. املستأن ة باملناس  من املصاريف عن ئرج  التقاضضي و أييضد احلكضم فيمضا عضدا ذلضك      

طعنضضضق الطاعنضضضة .................... يف هضضضذا احلكضضضم بطريضضضم الضضضنق  كوجضضض  الطعضضضن رقضضضم     

كمضضضضضضا طعنضضضضضضق ةضضضضضضركة جمموعضضضضضضة ........ ادندسضضضضضضية يف ذا  احلكضضضضضضم  852/2021

وإذ عضضرض الطعنضضان علضض  هضضذ  احملكمضضة يف غرفضضة مشضضورة. رأ        2021/ 941بضضالرقم

ان ما جديران بالنظر ف دئ  دما جلسة وضمق ال حم للسضابم ليصضدر في مضا حكضم     

 واحد.

 .852/2021أوال الطعن 

لض  احلكضم املطعضون فيضه بضالبط ن ال سضيما املضائة        وحيث  نعي الطاعنة بالسب  احوا ع

والض  نصضق    2020لسضنة   33من ال ئ ة التنظيمية لقانون انجراءا  املدنية رقضم   49

عل  ان  كون املداولة يف االحكام سرية بط القضاة جمتمعط وال جيضوز ان يشض كوا   

 27/6/2021سضة  في ا غري القضاة اللذين ئعوا املرافعة حيث الثابضق مضن حمضضر جل   

ان اديئة ال  استمعق للمرافعة وحلز  االستئنافط لل كم مكونة برئاسضة القاضضي   

........................ وكضي مضن القاضضي ......................... و..............................  وان اديئضة الضض      

........................   ضضداولق يف احلكضضم وا ضضدر ه ووقعضضق عليضضه مكونضضة برئاسضضة القاضضضي      

وعضضضضضوية كضضضضي مضضضضن ............................. و................................... ، ممضضضضا يتضضضضبط معضضضضه ان     
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الدائرة ال  ئعق اخر مرافعة وحلز  االستئنافط لل كضم ليسضق ذا  الضدائرة الض      

ي  ضض  عليضضه   ضضداولق يف احلكضضم ووقعضضق علضض  مسضضوئ ه وحمضضضر جلسضضة النطضضم بضضه ممضضا   

بط ن احلكم ملخال ته انجراءا  املنصضو  علي ضا يف املضائة سضال ة الضذكر وثبضق مضن        

خ دا ان القاضي .................. قد اةض   يف املداولضة ووقضع علض  احلكضم وهضو مضن غضري         

القضاة الذين ئعوا مرافعة اوصوم وحلزوا االستئنافط لل كم،االمضر الضذى ي  ض     

 ن احلكم املطعون فيه.عل  ذلك بط 

مضضن ال ئ ضضة  49وحيضضث ان هضضذا النعضضي سضضديد، ذلضضك انضضه مضضن املقضضرر ان الضضنيف يف املضضائة    

والض  نصضق علض  ان   كضون      2020لسضنة   33التنظيمية لقانون انجراءا  املدنية رقم 

في ضضا غضضري   يشضض كوا ان جيضضوز وال املداولضضة يف االحكضضام سضضرية بضضط القضضضاة جمضضتمعط    

كان ذلك وكان الضبط مضن حمضضر املرافعضة احخضرية       ملااستمعوا املرافعة . القضاة الذين

اديئضضضة الضضض  ئعضضضق في ضضضا املرافعضضضة     ان  27/6/2021امضضضام حمكمضضضة االسضضضتئناو يف   

مشضضضضضكلة برئاسضضضضضة القاضضضضضضي   4/7/2021وحلضضضضضز  االسضضضضضتئناو لل كضضضضضم جللسضضضضضة   

..و....................... ويف جلسضضضضضضضضضضضة ....................... وعضضضضضضضضضضضضوية القاضضضضضضضضضضضضيط ........................

قضضضرر  احملكمضضضة املشضضضكلة مضضضن القضضضضاة .................... و ........................     4/7/2021

ويف هضضضذ  اجللسضضضة  7/7/2021و............................ مضضضد اجضضضي النطضضضم بضضضاحلكم جللسضضضة 

كضم املطعضون فيضه، رغضم ان     أ ضدر  اديئضة احخضرية احل   –ويف حضور أطراف ا –احخرية 

القاضضضي .....................................   يكضضن مضضن بضضط أعضضضاء اديئضضة الضض  ئعضضق املرافعضضة    

وحلضضز  الضضدعوى لل كضضم فيمتنضضع عليضضه بالتضضالي االةضض ا  يف املداولضضة والتوقيضضع علضض          

 احلكم عل  الن و السضالف بيانضه، وإذ خض  حمضضر اجللسضة ونسضخة احلكضم اال ضلية        

مضضن بيضضان ان القاضضضي ......................... الضضذى   حيضضضر  ضض وة احلكضضم قضضد اةضض   يف         

املداولة ووقع عل  احلكم، فان احلكضم املطعضون فيضه يكضون قضد  ضدر بضاط  بط نضا         

متعلقا بالنظضام العضام كضا يوجض  نقضضه ئون حاجضة اىل حبضث أسضباب الطعضنط مضع االذن           

ناو لنظضضر املوضضضوأ لكون ضضا    سضضتن ذ واليت ضضا وال      بإعضضائة القضضضية حملكمضضة االسضضتئ   

 كضضن حرمضضان اوصضضوم مضضن ئرجضضة مضضن ئرجضضا  التقاضضضي باعتبضضار ان التقاضضضي علضض         

 ئرجتط ي م النظام العام االجرائي.
 

********** 
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 )إئارا( 29/9/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبدالعزيز اليعكوبي 

 ن: إبراهيم سيد أمحد الط ان، طارق فت ي يوسف.وعضوية املستشاري

(121) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  71)الطعن رقم 

(  ظلم. ئعوى " ئعوى االلغضاء ". إجضراءا  " إجضراءا  ان ضاء خدمضة املوظضف  ائيبيضًا ".        1

 قرار إئارا. موارئ بشرية وموظ ون عموميون.  

  املتعلقضضة بضضالقرارا   اختصضضا  جلنضضة االع اضضضا  بكافضضة الشضضكاوى والتظلمضضا      -

بشضضأن املضضوارئ البشضضرية بإمضضارة   2016لسضضنة  6الصضضائرة  طبيقضضًا ححكضضام القضضانون رقضضم   

مضضن القضضانون املضضذكور. التضضزام احلكضضم املطعضضون فيضضه هضضذا النظضضر.          72أبضضوظ". املضضائة  

 ضض يح. النعضضي عليضضه باوطضضأ اسضضتنائًا إىل أن اختصضضا  جلنضضة االع اضضضا  ين صضضر يف    

مضن   126مضن القضانون املضذكور واملضائة      73لقة بالتأئي  طبقًا لضنيف املضائة   القرارا  املتع

 ال ئ ة التن يذية دذا القانون. عل  غري أساس. علة ذلك.  

  

(  ظلم. ئعوى " ئعوى الغاء ". إجراءا  " إجراءا  ان اء خدمة املوظف  ائيبيًا ". قرار 2

 إئارا. موارئ بشرية وموظ ون عموميون.  

حلكم إىل أن واقعة االنقطاأ عن العمي غري مت ققضة يف حضم املطعضون ضضد      انت اء ا -

كضضا ثبضضق مضضن منازعضضة جديضضة بنيضضه وبضضط ج ضضة انئارة حضضوا اعتبضضار  مضضن ال ئضضا  املشضضمولة       

باالستثناء من القيام بالعمي بقمر العمي احلكومي أو عن بعضد طبقضًا الحكضام التعمضيم     

بشضأن القواعضد انرةضائية للعمضي والتواجضد       الصائر عن ئائرة انسنائ احلكضومي  8رقم 

وخلو احوراق مما ي يد ان اجل ضة   19يف مقر اجل ا  احلكومية خ ا جائ ة كوفيد 

انئارية قد رفضق موقف املطعون ضد  باعتبضار  مضن ال ئضا  الض   سضتوج  العمضي عضن        

عمي وان ذ  بعد طبقًا للتقارير الطبية املقدمة منه أو ان ا هسكق حبضور  إىل مقر ال

يعضضد قرينضضة علضض  هسضضك املطعضضون ضضضد  بالوظي ضضة وعضضدم هلضضرة دضضا  نت ضضي معضضه القرينضضة       

املستمدة من االنقطاأ. قضضاء احلكضم معضه بتاييضد قضرار جلنضة االع اضضا  بإلغضاء قضرار          

 ان اء خدمته املستند ل نقطاأ.   يح.  
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- اضضا   فضإن اختصضا  جلنضة االع   -ة املستقر عليضه يف قضضاء هضذ  احملكمض     -1

جضاء بصضيغة عامضة ).....صضتيف      -من القانون ذا ه 72من نيف املائة وفم ما هو مستمد 

بدراسضضة وف ضضيف الشضضكاوى والتظلمضضا  املقدمضضة إلي ضضا،...( ممضضا جيعلضضه ةضضام  ومتسضضعا     

لكي الشكاوى والتظلما  املتعلقة بضالقرارا  الصضائرة  طبيقضا ححكضام القضانون رقضم       

والسضياق   -لاما مع الصيغة العامة لضنيف هضذا املضائة    املذكور وذلك انس 2016لسنة6

والضض  يسضضتمد من ضضا حضضر  املشضضرأ ورغبتضضه يف  ضضوفري  ليضضا  بديلضضة        -الضض  ورئ  فيضضه  

أمضام اجل ضة االئاريضة     -لتسوية املنازعا  االئارية كا يسمح بإن ائ ا يف مراحل ا احوىل 

ون  كليضف وهضو مضا    بطريضم أيسضر ويف وقضق قصضري وبضد      -ن س ا أو أمام جلضان خا ضة   

يتناف  مع  ضييم اختصا  جلنة االع اضا  وحصضر  يف ا ضاا التضأئي" فقضك. ومضن      

باسضتثناء    - 1مضن القضانون ذا ضه والض  جضاء في ضا علض  أنضه ))          73ثم فإن ما ورئ باملائة 

( جيضضوز للموظضضف الضضتظلم أمضضام  63( مضضن املضضائة )2اجلضضزاءا  املنصضضو  علي ضضا يف البنضضد ) 

اضضضا  مضضن قضضرار رئضضيس اجل ضضة احلكوميضضة أو مضضن فوضضضه الصضضائر بتوقيضضع        جلنضضة االع 

اجلزاءا  التأئيبية، وجي  عل  املوظف أن يضتظلم إىل ج ضة عملضه قبضي الللضوء إىل جلنضة       

االع اضضضا ، وذلضضك خضض ا مخسضضة عشضضر يضضوم عمضضي مضضن  ضضاريم البضضق يف الشضضكوى أو          

قضرار جملضس التأئيض ،    جيوز للموظف التظلم أمضام جلنضة االع اضضا  مضن      -2التظلم. 

جيضضوز   -3وذلضضك خضض ا مخسضضة عشضضر يضضوم عمضضي مضضن  ضضاريم  بليضض  املوظضضف بضضاجلزاء .            

للموظف التظلم أمام احملكمة االبتدائية خ ا ث ثط يوماا من  اريم  دور قضرار جلنضة   

مضن ال ئ ضة التن يذيضة    126وهي اححكضام ذا  ضا الض  أورئ  ضا املضائة       –االع اضا  (( 

ال يعضضدو أن يكضضون سضضوى  نظضضيم خضضا  للتظلمضضا  مضضن قضضرارا  رئضضيس      -دضضذا القضضانون 

اجل ضضة احلكوميضضة الصضضائرة يف جمضضاا التأئيضض  وكضضذا القضضرارا  الصضضائرة عضضن جملضضس     

التأئي ، وال يعين بأا حاا من اححواا حصر إمكانية التظلم أمام جلنضة االع اضضا    

املشضضار  72وجضض  املضضائة يف هضضذ  القضضرارا  فقضضك أو ن ضضي االختصضضا  العضضام املقضضرر دضضا ك  

إلي ضضا، ممضضا يكضضون معضضه احلكضضم املطعضضون فيضضه حضضط التضضزم يف قضضضائه هضضذا املن ضض  قضضد      

 . ائو   يح القانون، وبالتالي يكون النعي عليه كا ذكر غري ذا اساس

فضإن حتصضيي ف ضم الواقضع      -وعل  ما جرى عليه قضاء هضذ  احملكمضة    -املقرر  -2

تندا  املقدمضضة في ضضا واملوازنضضة بين ضضا، واحخضضضذ كضضا  ضضضرا    يف الضضدعوى و قضضدير احئلضضة واملسضض 

مت قضا ووجه احلضم في ا واستبعائ ما عدا ، مضن إط قضا  حمكمضة املوضضوأ باعتبارهضا      

من مسائي الواقع ال   ستقي بتقديرها ئون  عقي  علي ا يف ذلك مضن حمكمضة الضنق     

اوصضوم يف فتلضف منضاحي     مت  كان ف م ا وحتصيل ا سائغًا، وأن ا غري ملزمة بتتبضع 
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أقوادم وحلل م والرئ علي ا استق اًل، مت  كانق احلقيقة الض  اقتنعضق ب ضا وأورئ     

ئليل ا  تضمن الرئ الضمين املسقك ملا اال  ا وحسضب ا أن  قضيم قضضاءها علض  أسضباب      

( الصضائر عضن   8سائغة  ك ي حلمله. وأنه عمض  بأحكضام البنضد )ئ( مضن التعمضيم رقضم )      

االسضضنائ احلكضضومي بشضضأن القواعضضد االرةضضائية للعمضضي والتواجضضد يف مقضضر اجل ضضا      ئائضضرة

فقضضد  قضضضرر )....االسضضتمرار يف اسضضتثناء ال ئضضضا      19احلكوميضضة خضض ا جائ ضضضة كوفيضضد    

املوض ة أئنا  مضن التواجضد يف مقضر اجل ضة احلكوميضة وهديضد  طبيضم نظضام العمضي عضن           

ن مضضن االمضضراض املزمنضضة كضضا في ضضا      املوظ ضضون الضضذين يعضضانو   -2... -1بعضضد دضضم وهضضم:   

أمراض اجل از التن سضي واالمضراض أو احلضاال  الض   تسضب  ضضعف املناعضة ) بنضاء علض           

.....املوظ ضضون القضضاطنون مضضع فئضضا  أكثضضر     -6....-5.....-4....3 قريضضر طضض" معتمضضد.   

-7عرضة لإل ابة )مثي كبار السن، من يعاني امراضا مزمنة من النساء احلوامضي(  

( لسضضنة 6مضضن القضضانون رقضضم ) 50.....(. و بعضضا لضضذلك فإنضضه إذا كانضضق املضضائة -9...-8.....

يعتضضة املوظضضف   -1بشضضأن املضضوارئ البشضضرية يف إمضضارة أبضضو ظضض"  ضضنيف علضض  أنضضه )      2016

مقدماا استقالته، إذا انقطع عضن عملضه أو   يعضد إليضه بعضد انت ضاء إجاز ضه مباةضرة، ملضدة          

جيضضوز لضضرئيس اجل ضضة احلكوميضضة، عضضدم اعتبضضار  -2 ضضاوز مخسضضة عشضضر يوماضضا متصضضلة. 

املوظف مستقيً  إذا أثبق أن أسباباا مقبولة  ةر انقطاعه عن العمي وذلك وفم القواعضد  

ال  حتضدئها ال ئ ضة التن يذيضة.( فضإن قيضام واقعضة االنقطضاأ مضن عدمضه  ت ضدئ يف إطضار            

املعطيضضا  املسضضتلدة الظضضروو وامل بسضضا  احمليطضضة ب ضضا واالحكضضام الناظمضضة دضضا يف ظضضي   

ومن مجلت ا االحكام الناظمة لكي ية أئاء املوظضف لعملضه خض ا جائ ضة كورونضا. وملضا       

املضضذكور اسضضتمرار اسضضتثناء ال ئضضا  املوضضض ة ب ضضذا     8كضضان املسضضتمد مضضن التعمضضيم رقضضم   

مضن التواجضد يف مقضر      -6و 2ومضن مجلت ضا ال ئضا  الضوارئة حتضق البنضدين و       -التعميم 

وهديد  طبيم نظضام العمضي عضن بعضد دضم، فضإن واقعضة االنقطضاأ  عتضة          اجل ة احلكومية 

غضضري مت ققضضة يف حضضم هضضإالء متضض  كضضانوا يقومضضون بعملضض م عضضن بعضضد باعتبضضارهم مشضضمولط 

باالسضضتثناء مضضن القيضضام بضضه كقضضر العمضضي احلكضضومي وذلضضك وفقضضا ملضضا  سضضتوجبه التضضدابري            

ملضضضا كضضضان ذلضضضك، وكضضضان . .والسياسضضا  االح ازيضضضة املقضضضررة ملكاف ضضضة جائ ضضضة كورونضضا  

احلكم املطعون فيه قد خليف إىل  أييد قضرار جلنضة االع اضضا  اسضتنائ ملضا ثبضق لضدي ا        

كوفيضد   –من أن )املضتظلم قضد أن يضق خدما ضه خض ا جائ ضة فضريوس كورونضا املسضتلد          

وأنه مضن ضضمن ال ئضا  الض  اسضند إلي ضا العمضي عضن بعضد خض ا  لضك ال ض ة وذلضك               – 19

، وأنضضه كضضان   2020/  5/  12نلك ونضضي املرسضضي للمضضتظلم واملضضإرخ   حبسضض  الةيضضد ا 

عل   وا ي ئائم ومستمر مع ج ة عمله بشأن االست سار عن  لية العمي عن بعضد خض ا   
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 لضضك ال ضض ة و ضضوفري احج ضضزة الضض  هكنضضه مضضن العمضضي عضضن بعضضد خ دضضا وذلضضك حبسضض             

عنضه أوراق فضإن قسضم    مضضي ة أنضه وحسضبما أفصض ق     ،الرسائي املرسضلة للمضتظلم ضدها(  

منت يضضضًا يف   2020يونيضضضه   16ع قضضضا  املضضضوظ ط )خاطضضض  املوظضضضف املسضضضتأنف بتضضضاريم      

املخاطبة أن مرضه ليس مضن قبيضي احمضراض املزمنضة وان االعضراض هضي بسضب  التضدخط         

واىل ضرورة  قد ه طل  العمي عن بعضد اىل االئارة وانتظضار املوافقضة وضضرورة  مباةضرة      

مي اىل حط  دور املوافقة، ورئًا علض  ذلضك أرسضي املسضتأنف اىل قسضم      العمي يف مقر الع

( كضضا م ضضائ  أنضضه يعضض ض علضض  مضضا    2020يونيضضه  16ع قضضا  املضضوظ ط بضضذا  التضضاريم )  

 ضمنته املخاطبة سال ة الذكر مضن البضق يف التقضارير الطبيضة ئون عضرض علض  اجل ضا         

املستثناة ال   سضتوج  العمضي عضن     الطبية املختصة، متمسكًا بوظي ته وأنه من ال ئا 

بعضضد، وأن  قضضارير  الطبيضضة السضضابم  قضضد  ا  عضضد طلبضضًا منضضه للعمضضي عضضن بعضضد إال أنضضه سضضوو  

يتقدم بطل  جديضد اىل رئيسضه املباةضر، وقضد خلضق احوراق ممضا ي يضد أن اجل ضة انئاريضة          

اىل رفضق موقف املستأنف احخري أو أن ا هسكق يف عق   لضك املخاطبضا  حبضضور     

مقر العمي، مما يعد قرينة عل  قبوا اجل ة انئاريضة املسضتأنف ضضدها لبسضباب املبضداة      

مضضن قبضضي املسضضتأنف ملباةضضر ه العمضضي عضضن بعضضد وعضضدم حضضضور  اىل مقضضر العمضضي، ومضضن ج ضضة   

أخرى  عد قرينة أيضًا عل  هسك املستأنف بالوظي ة وعدم هلر  دضا أو عزوفضه عن ضا،    

اريضضضة يف كضضضي اححضضضواا، واحلضضضاا كضضضذلك، إعمضضضاا قرينضضضة  ممضضضا  تنضضضع علضضض  اجل ضضضة انئ

االسضضتقالة الضضضمنية وإن ضضاء خدمضضة املسضضتأنف  بعضضًا لضضذلك.( وملضضا كضضان هضضذا الضضذا أورئ          

احلكم سندا لقضائه جاء مبنيا عل  أسس سليمة ويةر ما انت   اليه يف قضضائه لضذلك   

طاعنضة علض  قضرار    يكون النعي كا ذكضر عضديم احسضاس. وال ينضاا مضن ذلضك مضا  عيبضه ال        

جلنضضة االع اضضضا  بشضضأن مضضا أورئ ضضه يف  عليلضض ا  خبصضضو  مناقشضضته نجضضراءا  وفضض ا    

زمنيضضة ال ع قضضة دضضا بقضضرار ان ضضاء اودمضضة، ذلضضك أنضضه، طاملضضا ان احلكضضم املطعضضون فيضضه     

يتخضضذ ذلضضك أساسضضا ملضضا انت ضض  إليضضه يف قضضضائه وكانضضق الضضدعاما  الضض  اسضضتند اليضضه  ضضةر   

 .يف إليه، لذلك يكون هذا النعي برمته غري منتجبشكي سليم ما خل

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

احوراق ومضن احلكضم املطعضون فيضه  ت صضي فضضي        حيث إن الوقائع حسبما يستخليف مضن 

ضضضد  6/2021الضضدعوى رقضضم  2021-1-17أن املدعيضضة )الطاعنضضة( أقضضضامق بتضضاريم  

سضضرة والضضدعاوى املدنيضضة  املضضدع  علي مضضا )املطعضضون ضضضدهما( أمضضام حمكمضضة أبضضوظ" لب   

واالئارية، طلبق في ا احلكم أواًل: من حيث الشكي بقبوا الدعوى ةكً  لتقضد  ا  

ثانيضًا: مضن حيضث املوضضوأ بإلغضاء قضرار جلنضة االع اضضا           .ضمن املواعيضد املقضررة قانونضاً   
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واملبلضضض  للمدعيضضضة  2020ئيسضضضمة/ /9بتضضضاريم  87/2020الصضضضائر يف الشضضضكوى رقضضضم  

. ثالثًا: إلزام املدع  علي مضا الرسضوم   17/12/2020االلك وني بتاريم  كوج  الةيد

وذلضضك علضض  سضضند مضضن أن املضضدع  عليضضه الثضضاني كضضان يعمضضي لضضدي ا بوظي ضضة    واملصضضروفا .

مسضضاعد إئارا بالدرجضضة الوظي يضضة السائسضضة ونظضضرًا جلائ ضضة كورونضضا و ضضدور عضضدئ مضضن   

ملض م وعمضي الضبع  احخضر مضن      التعميما  بشأن  واجد عدئ مضن املضوظ ط ئاخضي مقضر ع    

خ ا النظضام انلك ونضي مضن خضارج مقضار العمضي كضان املضدع  عليضه الثضاني مضن ضضمن             

ال ئضضا  الضض  يسضضتوج  عوئ  ضضا ملقضضر العمضضي، وقضضد طالبضضه رئضضيس القسضضم بضضضرورة العضضوئة     

إال أنضه انقطضع عضن العمضي      19وذلك عق  إجرائه ف يف كوفيد  10/6/2020بتاريم 

يومضضًا ئون أن يقضضدم مضضةرا لضضذلك، علضض      16وملضضدة  ضضاوز    14/6/2020اعتبضضارا مضضن  

الضضرغم مضضن إخطضضار  بضضضرورة العضضوئة للعمضضي. وبنضضاءا عليضضه أ ضضدر  املدعيضضة قرارهضضا بإن ضضاء    

. فتظلم منه أمام املدع  علي ا احوىل وال  أ ضدر   15/6/2020خدما ه اعتبارا من 

وإلغضاء القضرار املضتظلم منضه. ومت      قرارها املطعون فيه واملنطوا عل  قبضوا الضتظلم ةضك ً   

. وهسضضكق بكضضضون هضضضذا القضضضرار فضضضالف  17/12/2020إعضض ن املدعيضضضة بضضضه بتضضضاريم  

( مضضضضن القضضضضانون رقضضضضم  73نيف املضضضضائة )للقضضضضانون لصضضضضدور  عضضضضن ج ضضضضة فتصضضضضة عمضضضض  بضضضض   

بشضضضضأن املضضضضوارئ البشضضضرية بإمضضضضارة أبضضضضوظ" والئ تضضضه التن يذيضضضضة. و لسضضضضة    2016لسضضضنة 6

ويف املوضضوأ بإلغضاء   -2 .بقبضوا الضدعوى ةضك ً   -1قضق احملكمضة:   16/3/2021

مضع   9/12/2020بتضاريم   87/2020قرار جلنة االع اضضا  الصضائر يف الضتظلم رقضم     

إلضضزام املضضدع  علي مضضا باملصضضروفا .   يلضضم هضضضذا      -3 .مضضا ي  ضض  علضض  ذلضضك مضضن  ثضضار      

 . و لسضة 2021لسنة  36احلكم قبوال لدى املدع  عليه فطعن عليه باالستئناو رقم 

قضضضضق احملكمضضضة بقبضضضوا االسضضضتئناو ةضضضكً ، وفضضض  املوضضضضوأ بإلغضضضاء       29/6/2021

احلكم املستأنف، والقضاء جمدئًا برف  الدعوى، وألزمق اجل ضة انئاريضة املسضتأنف    

ضضدها احوىل )املدعيضة( املصضروفا  عضن ئرجض  التقاضضي.    ضر   املسضتأنف ضضضدها         

وقضدم املطعضون ضضد  احوا     ،2021لسضنة 71هذا احلكم، فطعنضق عليضه بضالنق  رقضم     

حماميه مذكرة بالرئ، وعرض الطعن علض  هضذ  احملكمضة يف غرفضة مشضورة،       بواسطة

 فرأ  أنه جدير بالنظر، وحدئ  جلسة لنظر .

حيث أقيم الطعن علض  سضب  وحيضد مضن مخسضة أوجضه  نعض  الطاعنضة بالوجضه احوا من ضا           

ر يف التسضبي  وال سضائ يف   عل  احلكم املطعون فيضه اوطضأ يف  طبيضم القضانون والقصضو     

االسضضتدالا واوطضضأ يف االسضضتنبايف والتأويضضي والت سضضري وال  ضضم اوضضاطأ لوقضضائع الضضدعوى     
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واالخ ا حبم الدفاأ، و قوا يف بيان ذلك أن احلكم أخطضأ حضط اعتضة أن اختصضا      

مضن قضانون املضوارئ البشضرية      72وفم ما هو مستمد من نضيف املضائة    -جلنة االع اضا  

جضاء بصضيغة عامضة ممضا جيعلضه ةضام  ومتسضعا لكضي الشضكاوى           – 2016نة لسض  6رقم 

والتظلما  املتعلقة بالقرارا  الصضائرة  طبيقضا ححكضام هضذا القضانون، واحلضاا ان نضيف        

قضد حضدئ  علض  سضبيي      -72والض  جضاء  الحقضة للمضائة      –من القضانون ذا ضه    73املائة 

ملتعلقضة بالتأئيض ، ممضا يكضون     احلصر اختصا ا  هذ  اجلنة وحصر  ا يف القضرارا  ا 

معه احلكم املطعون فيضه حضط قضض  علض  خض و ذلضك قضد جانض   ض يح القضانون كضا            

 .يستوج  نقضه

وكمضضا هضضو مسضضتقر عليضضه يف قضضضاء هضضذ    –وحيضضث إن هضضذا النعضضي غضضري سضضديد، ذلضضك أنضضه  

وفضم مضا هضو مسضتمد مضن نضيف املضائة         -فإن اختصا  جلنضة االع اضضا    -احملكمة 

جضضاء بصضضيغة عامضضة ).....صضضتيف بدراسضضة وف ضضيف الشضضكاوى       -ن ذا ضضه مضضن القضضانو  72

والتظلمضا  املقدمضضة إلي ضضا،...( ممضضا جيعلضضه ةضام  ومتسضضعا لكضضي الشضضكاوى والتظلمضضا    

املذكور وذلضك   2016لسنة 6ئرة  طبيقا ححكام القانون رقم املتعلقة بالقرارا  الصا

والضض   -الضض  ورئ  فيضضه  والسضضياق  -انسضضلاما مضضع الصضضيغة العامضضة لضضنيف هضضذا املضضائة    

يستمد من ا حر  املشرأ ورغبتضه يف  ضوفري  ليضا  بديلضة لتسضوية املنازعضا  االئاريضة كضا         

أمضام اجل ضة االئاريضة ن سض ا أو أمضام جلضان خا ضة         -يسمح بإن ائ ضا يف مراحلض ا احوىل   

بطريم أيسر ويف وقق قصري وبدون  كليف وهضو مضا يتنضاف  مضع  ضضييم اختصضا         -

مضن   73ع اضا  وحصر  يف ا اا التأئي" فقك. ومن ثضم فضإن مضا ورئ باملضائة     جلنة اال

باسضضتثناء اجلضضزاءا  املنصضضو  علي ضضا يف  -1ذا ضضه والضض  جضضاء في ضضا علضض  أنضضه ))  القضضانون 

( جيوز للموظف التظلم أمام جلنة االع اضا  مضن قضرار رئضيس    63( من املائة )2البند )

بتوقيع اجلزاءا  التأئيبية، وجي  عل  املوظضف  اجل ة احلكومية أو من فوضه الصائر 

أن يتظلم إىل ج ة عملضه قبضي الللضوء إىل جلنضة االع اضضا ، وذلضك خض ا مخسضة عشضر          

جيوز للموظف الضتظلم أمضام جلنضة    -2يم البق يف الشكوى أو التظلم . يوم عمي من  ار

ريم  ضا  االع اضا  مضن قضرار جملضس التأئيض ، وذلضك خض ا مخسضة عشضر يضوم عمضي مضن           

جيضضوز للموظضضف الضضتظلم أمضضام احملكمضضة االبتدائيضضة خضض ا      -3 بليضض  املوظضضف بضضاجلزاء.   

وهضي اححكضام ذا  ضا الض       –ث ثط يوماضا مضن  ضاريم  ضدور قضرار جلنضة االع اضضا  ((        

ال يعدو أن يكون سضوى  نظضيم    -من ال ئ ة التن يذية دذا القانون126أورئ  ا املائة 

يس اجل ة احلكومية الصائرة يف جماا التأئي  وكضذا  خا  للتظلما  من قرارا  رئ
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القرارا  الصائرة عن جملس التأئي ، وال يعين بأا حاا من اححضواا حصضر إمكانيضة    

التظلم أمام جلنة االع اضا  يف هذ  القضرارا  فقضك أو ن ضي االختصضا  العضام املقضرر       

ون فيضه حضط التضزم يف    املشار إلي ا، مما يكون معه احلكم املطعض  72دا كوج  املائة 

قضائه هذا املن   قد  ائو   يح القضانون، وبالتضالي يكضون النعضي عليضه كضا ذكضر        

 غري ذا اساس.

و نعضض  عليضضه باحسضضباب مضضن الثضضاني اىل اوضضامس أنضضه أخطضضأ يف  طبيضضم القضضانون و  سضضري      

وخضضالف الواقضضع يف الضضدعوى وجضضاء مشضضوبا بالقصضضور يف التسضضبي  وال سضضائ يف االسضضتدالا     

نخ ا حبم الدفاأ وفال ة الثابق باحوراق، ذلك أنه خليف إىل أن الطاعنضة ار ضضق   وا

كوج  املراس   ال  هق بين ا واملطعون ضد  احوا يف ة ر يونيضو اىل  ضرو را ض"    

ةضض را يونيضضو ويوليضضو، وسضضاق الوقضضائع علضض  أسضضاس أن املطعضضون ضضضد  احوا علضض   وا ضضي    

ع والقضضانون متلضضاوزة وقضضائع الضضدعوى الثابتضضة يف    مسضضتمر مضضع الطاعنضضة علضض  خضض و الواقضض    

احوراق. إذ الثابضضق أن املطعضضون ضضضد  احوا مضضن ضضضمن ال ئضضا  الضض  جيضض  عوئ  ضضا للعمضضي    

إن اذا للتعميم الصائر من الطاعنة بشأن العوئة التدرجيية للعمي عم  بالتعميم الصضائر  

االرةضضائية للعمضضي عضضن ئائضضرة االسضضنائ احلكضضومي بشضضأن القواعضضد   30/5/2020بتضضاريم 

والتواجضضضضد يف مقضضضضار اجل ضضضضا  احلكوميضضضضة، وأنضضضضه   ينكضضضضر إقضضضضرار  كوجضضضض  بريضضضضد      

طلضض  رئضضيس قسضضمه العضضوئة إىل العمضضي بتضضاريم     2020يونيضضو  14االلك ونضضي املضضإرخ يف  

( السضضضلبية 19، والضضضذا أفضضضائ كتنضضضه أيضضضضا أن نتيلضضضة ف صضضضه )كوفيضضضد   10/6/2020

احمضر الضذا ي  ض  عليضه إلزاميضة مباةضر ه        11/6/2020استلم ا يوم اوميس املوافم 

. كمضضضا ان املراسضضض   الضضض  اسضضضتند الي ضضضا احلكضضضم    14/6/2020العمضضضي يضضضوم اححضضضد  

املطعون فيه ال  صلح أساسا ملا خليف إليه يف قضضائه، إذ ان هضذ  املراسض   ال  تضضمن     

و  رضاها عل  استمرار  بالعمي عن بعضد،وأن احملكمضة مصضدر ه    نظضر يف بينا  ضا      

 قم بوزن ا ومناقشة مضامين ا ومدى  أثري ذلك يف احلم املدع  به. يضضاو إىل ذلضك ان   

احلكم املطعون فيه أخذ بتسبي  املطعضون ضضدها الثانيضة والضذا جضاء جمافيضا لل قيقضة        

والواقضضع إذ أن ضضا    نضضاقا واقعضضة االنقطضضاأ الضض  هثضضي السضضب  احلقيقضضي ن ضضدار القضضرار  

ملطعون ضضد  احوا وكضذلك قيضام احلالضة الواقعيضة النقطاعضه عضن        انئارا بإن اء خدمة ا

العمي، حيث أورئ  يف  سبي  قرارهضا ان انقطضاأ املطعضون ضضد  احوا بضدأ اعتبضارا مضن        

علض  خض و الواقضع و القضانون، واحلضاا ان انقطاعضه عضن العمضي بضدأ           1/6/2020 اريم 

ومباةضضر ه يف مكا ضض   مضضن  ضضاريم عضضدم اسضضتلابته لطلضض  رئضضيس قسضضمه بضضالعوئة للعمضضي       
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ولضضيس كمضضا ورئ بتسضضبي  قضضرار املطعضضون ضضضد       14/6/2020الطاعنضضة وذلضضك بتضضاريم   

كقرينضة   2020مضن عضام    7و 6الثانية. كما أن استدالا احلكم بت ويي را   ةض را  

عل  قبوا الطاعنة استمرار املطعون ضد  احوا بالعمضي عضن بعضد وعضدم مباةضر ه العمضي       

اعه عن العمي استدالا جيايف الواقع والقانون، إذ الثابضق أن  كقرها وبالتالي عدم انقط

. أمضا  25/6/2020مدة انقطاعضه حتققضق بعضد إجضراء حتويضي را بضه الشض را الواقضع يف         

فضضضإن اكتشضضضاو الطاعنضضضة احلالضضضة الواقعيضضضة   2020بالنسضضضبة لت ويضضضي را ضضض  ةضضض ر يوليضضضو  

قق وقتضضا لتصضضدر النقطضضاأ املطعضضون ضضضد  عضضن العمضضي واصاذهضضا بعضض  انجضضراءا  اسضضتغر  

، وأن  ضرو  9/8/2020قرارها الكاةف عن حكضم القضانون وإن ضاء خدمتضه بتضاريم      

هضضذا الرا ضض  لضضه علضض  وجضضه اوطضضأ ال ينشضضأ لضضه حقضضا. كمضضا ان املراسضض   الةيديضضة بضضط      

ال  عضدو  -وخ فا ملا خلضيف اليضه احلكضم املطعضون فيضه      –املطعون ضد  احوا والطاعنة 

ن ضضضد  احوا لعضضدم رغبتضضه بضضالعوئة للعمضضي ومباةضضر ه يف  كون ضضا مماطلضضة مارسضض ا املطعضضو

مقر الطاعنة، وهذ  املراسض   بعضد  كلي ضه بضالعوئة ملباةضرة العمضي ال  عضين بالضضرورة         

قبوا الطاعنة استمرار  بالعمي عن بعد. كما ان احلكم املطعضون فيضه اخطضأ يف  أويضي     

لتقريضر الطضض" الضورائ رفقضضة   القضانون و  سضري  و طبيقضضه، ذلضك أنضه اسضضتند يف قضضائه إىل ا     

املراس   الةيدية، واحلاا ان هذا التقريضر  ضريح يف أن املطعضون ضضد  احوا ال يعضاني      

من أمضراض مزمنضة وقضد هسضكق الطاعنضة  ضراحة بضذلك. كمضا ان هضذا التقريضر وارئ           

( 20/4بالغة أجنبية وكان عل  احملكمة ا بضاأ انجضراءا  القانونيضة املقضررة يف املضائة )     

ن ال ئ ة التنظيمية لقانون انجراءا  املدنية، واحلكضم املطعضون فيضه إذ خضالف ذلضك      م

   يكون معيبا مستوج  النق .

وعلض  مضا جضرى عليضه قضضاء هضذ         -وحيث إن هذا النعضي غضري سضديد ، ذلضك أن املقضرر      

فضضإن حتصضضيي ف ضضم الواقضضع يف الضضدعوى و قضضدير احئلضضة واملسضضتندا  املقدمضضة   -احملكمضضة 

وازنة بين ا، واحخضذ كا  ضرا  مت قضضا ووجضه احلضضم في ضا واسضتبعائ مضا عضدا ، مضن         في ا وامل

إط قضضا  حمكمضضة املوضضضوأ باعتبارهضضا مضضن مسضضائي الواقضضع الضض   سضضتقي بتقضضديرها ئون    

 عقي  علي ا يف ذلك مضن حمكمضة الضنق  متض  كضان ف م ضا وحتصضيل ا سضائغًا، وأن ضا          

أقضوادم وحلل ضم والضرئ علي ضا اسضتق اًل،       غري ملزمة بتتبع اوصوم يف فتلضف منضاحي  

مت  كانق احلقيقة ال  اقتنعضق ب ضا وأورئ  ئليلض ا  تضضمن الضرئ الضضمين املسضقك ملضا         

اال  ضضضا وحسضضضب ا أن  قضضضيم قضضضضاءها علضضض  أسضضضباب سضضضائغة  ك ضضضي حلملضضضه. وأنضضضه عمضضض   

( الصضائر عضن ئائضرة االسضنائ احلكضومي بشضأن       8بأحكام البنضد )ئ( مضن التعمضيم رقضم )    
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القواعد االرةائية للعمي والتواجضد يف مقضر اجل ضا  احلكوميضة خض ا جائ ضة كوفيضد        

فقضضد  قضضرر )....االسضضتمرار يف اسضضتثناء ال ئضضا  املوضضض ة أئنضضا  مضضن التواجضضد يف مقضضر         19

املوظ ضون   -2... -1اجل ة احلكومية وهديد  طبيم نظام العمي عن بعضد دضم وهضم:    

ا في ضضا أمضضراض اجل ضضاز التن سضضي و االمضضراض أو   الضضذين يعضضانون مضضن االمضضراض املزمنضضة كضض  

-5...-4...3) بنضضاء علضض   قريضضر طضض" معتمضضد.    احلضضاال  الضض   تسضضب  ضضضعف املناعضضة    

املوظ ون القاطنون مضع فئضا  أكثضر عرضضة لإل ضابة )مثضي كبضار السضن، مضن           ...-6...

ه إذا ..(. و بعضا لضذلك فإنض   ..-9...-8....-7لنساء احلوامضي(  يعاني امراضا مزمنة من ا

بشضأن املضوارئ البشضرية يف إمضارة أبضو       2016( لسضنة  6من القانون رقضم )  50كانق املائة 

يعتضة املوظضضف مقضدماا اسضضتقالته، إذا انقطضع عضضن عملضضه أو       -1ظض"  ضضنيف علض  أنضضه )  

جيضوز   -2يعد إليه بعد انت اء إجاز ضه مباةضرة، ملضدة  ضاوز مخسضة عشضر يوماضا متصضلة.         

عضضدم اعتبضضار املوظضضف مسضضتقيً  إذا أثبضضق أن أسضضباباا مقبولضضة  لضضرئيس اجل ضضة احلكوميضضة، 

 ةر انقطاعه عن العمي وذلك وفم القواعد ال  حتضدئها ال ئ ضة التن يذيضة.( فضإن قيضام      

واقعة االنقطاأ من عدمه  ت دئ يف إطضار الظضروو وامل بسضا  احمليطضة ب ضا واالحكضام       

االحكضضام الناظمضضة لكي يضضة أئاء  الناظمضضة دضضا يف ظضضي املعطيضضا  املسضضتلدة ومضضن مجلت ضضا  

املضذكور   8املوظف لعملضه خض ا جائ ضة كورونضا. وملضا كضان املسضتمد مضن التعمضيم رقضم           

ومضن مجلت ضا ال ئضا  الضوارئة حتضضق      -اسضتمرار اسضتثناء ال ئضا  املوضض ة ب ضذا التعمضضيم      

من التواجد يف مقضر اجل ضة احلكوميضة وهديضد  طبيضم نظضام العمضي          -6و 2البندين و

عد دم، فإن واقعة االنقطاأ  عتة غري مت ققضة يف حضم هضإالء متض  كضانوا يقومضون       عن ب

بعمل م عضن بعضد باعتبضارهم مشضمولط باالسضتثناء مضن القيضام بضه كقضر العمضي احلكضومي            

وذلضضضك وفقضضضا ملضضضا  سضضضتوجبه التضضضدابري والسياسضضضا  االح ازيضضضة املقضضضررة ملكاف ضضضة جائ ضضضة   

ملطعضون فيضه قضد خلضيف إىل  أييضد قضرار جلنضة        ملا كان ذلك، وكضان احلكضم ا  . كورونا.

االع اضضضا  اسضضتنائ ملضضا ثبضضق لضضدي ا مضضن أن )املضضتظلم قضضد أن يضضق خدما ضضه خضض ا جائ ضضة       

وأنضضه مضضن ضضضمن ال ئضضا  الضض  اسضضند إلي ضضا     – 19كوفيضضد  –فضضريوس كورونضضا املسضضتلد  

العمضضي عضضن بعضضد خضض ا  لضضك ال ضض ة وذلضضك حبسضض  الةيضضد انلك ونضضي املرسضضي للمضضتظلم       

، وأنضضه كضضان علضض   وا ضضي ئائضضم ومسضضتمر مضضع ج ضضة عملضضه بشضضأن     12/5/2020إرخ واملضض

االست سار عن  لية العمضي عضن بعضد خض ا  لضك ال ض ة و ضوفري احج ضزة الض  هكنضه مضن            

مضضضي ة أنضضه ، العمضضي عضضن بعضضد خ دضضا وذلضضك حبسضض  الرسضضائي املرسضضلة للمضضتظلم ضضضدها(   

 )خاطضض  املوظضضف املسضضتأنف وحسضضبما أفصضض ق عنضضه أوراق فضضإن قسضضم ع قضضا  املضضوظ ط 

منت يًا يف املخاطبضة أن مرضضه لضيس مضن قبيضي احمضراض املزمنضة         2020يونيو  16بتاريم 
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وان االعراض هي بسب  التدخط واىل ضضرورة  قد ضه طلض  العمضي عضن بعضد اىل االئارة       

وانتظار املوافقضة وضضرورة مباةضرة العمضي يف مقضر العمضي اىل حضط  ضدور املوافقضة، ورئًا          

( 2020يونيضو 16ل  ذلك أرسي املستأنف اىل قسضم ع قضا  املضوظ ط بضذا  التضاريم )      ع

كضضا م ضضائ  أنضضه يعضض ض علضض  مضضا  ضضضمنته املخاطبضضة سضضال ة الضضذكر مضضن البضضق يف التقضضارير  

الطبية ئون عرض عل  اجل ضا  الطبيضة املختصضة، متمسضكًا بوظي تضه وأنضه مضن ال ئضا          

وأن  قضارير  الطبيضة السضابم  قضد  ا  عضد طلبضًا        املستثناة ال   ستوج  العمي عضن بعضد،  

منضضه للعمضضي عضضن بعضضد إال أنضضه سضضوو يتقضضدم بطلضض  جديضضد اىل رئيسضضه املباةضضر، وقضضد خلضضق     

احوراق مما ي يد أن اجل ة انئارية رفضق موقف املستأنف احخري أو أن ا هسضكق يف  

ا اجل ضة انئاريضة   عق   لك املخاطبا  حبضور  اىل مقر العمي، مما يعد قرينة عل  قبو

املسضضتأنف ضضضدها لبسضضباب املبضضداة مضضن قبضضي املسضضتأنف ملباةضضر ه العمضضي عضضن بعضضد وعضضدم      

حضضضور  اىل مقضضر العمضضي، ومضضن ج ضضة أخضضرى  عضضد قرينضضة أيضضضًا علضض  هسضضك املسضضتأنف            

بالوظي ضضة وعضضدم هلضضر  دضضا أو عزوفضضه عن ضضا، ممضضا  تنضضع علضض  اجل ضضة انئاريضضة يف كضضي        

اا قرينة االستقالة الضمنية وإن اء خدمة املسضتأنف  بعضًا   اححواا، واحلاا كذلك، إعم

لذلك.( وملا كان هذا الذا أورئ  احلكم سضندا لقضضائه جضاء مبنيضا علض  أسضس سضليمة        

ويةر ما انت   اليه يف قضائه لذلك يكون النعي كا ذكر عديم احساس. وال ينضاا مضن   

مضضضا أورئ ضضضه يف  عليلضضض ا   ذلضضضك مضضضا  عيبضضضه الطاعنضضضة علضضض  قضضضرار جلنضضضة االع اضضضضا  بشضضضأن    

خبصو  مناقشته نجراءا  وف ا  زمنية ال ع قة دا بقرار ان اء اودمة، ذلك أنضه،  

طاملا ان احلكضم املطعضون فيضه   يتخضذ ذلضك أساسضا ملضا انت ض  إليضه يف قضضائه وكانضق            

الدعاما  ال  استند اليه  ةر بشكي سليم مضا خلضيف إليضه، لضذلك يكضون هضذا النعضي        

  منتج.برمته غري

 

********** 
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 )إئارا( 29/9/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبدالعزيز اليعكوبي 

 وعضوية املستشارين: إبراهيم سيد أمحد الط ان، ضياء الدين عبد ا يد.

(122) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  75)الطعن رقم 

ار إئارا. قوة الشرطة واالمن. مضوارئ  ( إجراءا  " إجراءا  انع ن". إع ن. أجر. قر1

 بشرية وموظ ون عموميون. عمي. مكافهة ن اية اودمة. إجاز . 

 وقيع الطاعن عل  إقرار باط عه عل  كافة البنوئ الضوارئة يف القضرار انئارا رقضم     -

الصضضائر عضضن القائضضد العضضام لشضضرطة ابضضوظ" وبقبولضضه االسضضتمرار يف         2016لسضضنة  192

بحكضضام واالسضضس الضضوارئة فيضضه. يت قضضم بضضه العلضضم اليقينضض  بأحكامضضه       اودمضضة طبقضضًا ل 

ويصضبح واجضض  الن ضاذ يف حقضضه فيمضا  ضضضمنه مضن احكضضام ومن ضا مكافضضهة ن ايضة اودمضضة       

 وبدا ر يد االجازا .  

قيام ج ة انئارة بإعائة  وزيع القرار املذكور رئيًا عل  العاملط من خض ا الةيضد    -

من ثبو  واقعة حتقم العلم اليقينض  بضانقرار سضالف الضذكر.      االلك وني الحقا ال يناا

انت ضضاء احلكضضم إىل هضضذا النظضضر واحتسضضاب مسضضت قا  الطضضاعن اسضضتنائًا ححكضضام هضضذا      

 القرار وليس العقد.   يح.  

  

( إجراءا  " إجراءا  انع ن". إع ن. أجر. قرار إئارا. قوة الشرطة واالمن. مضوارئ  2

 عمي. مكافهة. إجاز .بشرية وموظ ون عموميون. 

احلم يف مكافهة ن اية اودمة ينشأ عند انت اء اودمة وفضم القضوانط والتشضريعا      -

السضضضارية يف  ضضضاريم  انت ائ ضضضا طاملضضضا ال يوجضضضد نضضضيف قضضضاطع بالعقضضضد حيكضضضم هضضضذ  املسضضضألة.  

احتساب مكافهة ن اية خدمة الطاعن وهو من العاملط املدنيط من غري املضواطنط لضدى   

بعضد ثبضو     2016لسضنة   192العامة لشرطة ابوظ" طبقا االحكام القرار رقم  القيائة

علمه به وقبولضه االسضتمرار يف العمضي طبقضًا الحكامضه.  ض يح. النعضي بانضه كضان يضتعط           

 احتساب ا وفقًا للعقد حت   اريم   دور القرار. عل  غري أساس.  
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ارا. قوة الشرطة واالمن. مضوارئ  ( إجراءا  " إجراءا  انع ن". إع ن. أجر. قرار إئ3

 بشرية وموظ ون عموميون. عمي. مكافهة. إجاز .  عوي . فصي  عس ي. 

ان اء خدمة الطاعن وهو من العاملط املدنيط من غري املواطنط لضدى القيضائة العامضة     -

لشرطة ابوظ" اسضتنائا ملضا نضيف عليضه العقضد مضن حضم ج ضة انئارة مضن ان ضاء العقضد اثنضاء             

ه يف الوقق الضذا  قضرر  حسضباب  تعلضم باملصضل ة العامضة ين ض   ض ة التعسضف عضن           سريان

قرار ان اء اودمة ما ئامق احوراق جاء  خلوًا من ئليي عل  إساءة استعماا السلطة او 

االحنراو ب ا. نعي الطاعن علض  احلكضم باوطضأ إذ قضض  حبرمانضه مضن التعضوي  عضن         

 ال صي التعس ي عل  غري أساس.
  

إن حتصضيي ف ضم الواقضع يف     -ل  ما جرى عليه قضاء هضذ  احملكمضة  وع-ملقرر ا -1

الدعوى و قدير احئلضة واملسضتندا  املقدمضة في ضا واملوازنضة بين ضا مضن إط قضا  حمكمضة          

املوضوأ باعتبارها من مسضائي الواقضع الض   سضتقي بتقضديرها ئون  عقيض  علي ضا يف ذلضك         

وملا كانق احملكمة مصضدرة احلكضم    من حمكمة النق  مت  كان قضاؤها سائغا.

املطعضضون فيضضه قضضد خلصضضق يف إطضضار  قضضديرها وموازنت ضضا بضضط احللضضج املعروضضضة علي ضضا إىل  

لسضضنة  192عضضدم االعتضضدائ كضضا يتمسضضك بضضه الطضضاعن مضضن كضضون علمضضه احلقيقضضي بضضالقرار    

  يضضضتم اال بعضضضد ثضضض ل سضضضنوا ، ورئ  علضضض  ذلضضضك بضضضأن )الثابضضضق مضضضن احوراق أن     2016

بأنضه قضد اطلضع     21/04/2017)املدعي( قد اقر يف االقرار املوقع منه بتضاريم  املستأنف 

وأنضضضضه يقبضضضضي  2016لسضضضضنة  192علضضضض  كافضضضضة البنضضضضوئ الضضضضوارئة يف القضضضضرار انئارا رقضضضضم 

االستمرار يف اودمة طبقًا لبحكضام واحسضس الضوارئة فيضه، احمضر الضذا مضإئا  حتقضم         

لن ضضاذ يف حقضضه و يسضضرا يف ةضضأنه مضضا  العلضضم اليقضضيين بأحكامضضه ومضضن ثضضم  يكضضون واجضض  ا 

مضضضن املرسضضضوم بقضضضانون احتضضضائا رقضضضم     2 ضضضضمنه مضضضن أحكضضضام وةضضضرويف إعمضضضااًل للمضضضائة     

سضضضال ة الضضضذكر ومن ضضضا أحكضضضام مكافضضضأة ن ايضضضة اودمضضضة وبضضضدا ر ضضضيد   2008لسضضضنة1

االجازا ، ومن ثم فإن قيضام ج ضة االئارة بإعضائة  وزيضع القضرار رئيضًا علض  العضاملط مضن          

ال ينضاا مضن ثبضو  واقعضة االقضرار سضال ة        2019نلك ونضي الحقضًا يف عضام    خ ا الةيد ا

يف إطضار سضلطت ا يف    -الذكر ون اذ  يف حم املستأنف.( وكان ما ساقته ب ذا الشضأن  

جضاء سضائغا ومضةرا للنتيلضة      - قدير الواقع يف الدعوى و قيضيم املسضتندا  املقدمضة في ضا    

ه كضضضا ذكضضضر ال يعضضضدو أن يكضضضون جضضضدال  الضضض  انت ضضضق إلي ضضضا، لضضضذلك يكضضضون النعضضضي عليضضض  

موضضضضوعيا فيمضضضا  سضضضتقي حمكمضضضة املوضضضضوأ بتقضضضدير  ئو ضضضا رقابضضضة علي ضضضا يف ذلضضضك مضضضن 

 .حمكمة النق ، وبالتالي غري مقبوا
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أمضضا خبصضضو  الوجضضه الثضضاني مضضن النعضضي والضضذا يعيضض  فيضضه الطضضاعن علضض  احلكضضم      -2

كضان يضتعط احتسضاب    املضذكور   192املطعون فيه أنه مع اف اض حصوا علمه بالقرار 

مست قا ه حت   اريم  ضدور القضرار وفقضا للعقضد املضةم بضط الطضرفط، واحتسضاب ا وفقضا          

ححكام هذا القرار من  اريم  ن يذ ، فإن هذا الشم من النعي هضو االخضر غضري سضديد،     

فإن ) املستأنف مضن   -وكما رئ احلكم املطعون فيه عل  ذلك عن  واب-ذلك أنه 

قد عط لدى ج ة انئارة املستأنف ضدها كوج  عقد عمي خضا  يف  غري املواطنط، و

وأن يضق خدمتضه    23/12/2007وظي ة )مدقم مالي ثم خبري رقابضة ماليضة( اعتبضارا مضن     

ملقتضيا  املصل ة العامة، وقد حتقضم علمضه بقضرار القائضد      30/07/2019اعتبارًا من 

علض  إقضرار بضذلك بتضاريم      كوجض   وقيعضه    2016لسضنة   192العام لشرطة أبضوظب  رقضم   

وقبضضي االسضضتمرار يف العمضضي يف ظلضضه واسضضتمر يف وظي تضضه سضضال ة الضضذكر     21/4/2017

حت   اريم انت اء خدمته، وأنه من ثم أض   ساريًا يف ةأنه ما  ضمنه هذا النظضام مضن   

أحكام وةرويف ومن ا أحكام مكافأة ن اية اودمة وبدا ر يد االجازا  السضنوية،  

( مضن البنضد ) ثالثضُا(    2/2كافضاة ن ايضة اودمضة وفقضًا ححكضام  ال قضرة )      وعليه است م م

( من ذا  املائة ...ذلك أن احلم يف مكافضأة  2/1من املائة الثانية وال قرة )ج( من البند )

ن اية اودمة إ ا ينشأ عند انت اء اودمة وفم القضوانط والتشضريعا  السضارية يف  ضاريم     

قاطع بالعقد حيكم هذ  املسألة، وملا كان العقضد قضد خض      انت ائ ا طاملا ال يوجد نيف

مضضضضن نضضضضيف قضضضضاطع يف هضضضضذا الشضضضضأن، فمضضضضن ثضضضضم يضضضضتعط  طبيضضضضم أحكضضضضام القضضضضرار رقضضضضم        

حبسضضبانه التشضضريع السضضارا عنضضد انت ضضاء خدمضضة املسضضتأنف..(، لضضذلك         2016لسضضنة192

يكون ما ينعا  الطاعن عل  احلكم املطعون فيضه بشضان عضدم قصضر  طبيقضه علض  املضدة        

ال حقة لصدور  غري قائم علض  سضند سضليم وبالتضالي يكضون مضا اثضري يف هضذا الوجضه مضن           

 .النعي عديم االساس

من عقد العمي الضرابك بضط الطضاعن واجل ضة انئاريضة املطعضون        20املائة إذ كانق  -3

ضضضدها  ضضنيف علضض  أنضضه: )ينت ضضي التعاقضضد مضضع الطضضرو الثضضاني ححضضد احسضضباب التاليضضة وهضضي  

   علي ا  رو أا مكافضه  أو  عضوي  سضوى را ض  الطضرو الثضاني حتض         أسباب ال ي 

........ ب. 15........، 4.....، 3......، 2.....، 1التضضضاريم الضضضذا انت ضضض  أو ُأن ضضضي فيضضضه العقضضضد :  

. حيضضم للطضضرو احوا يف أا وقضضق أثنضضاء سضضريان 1إن ضضاء العقضضد ملقتضضضيا  املصضضل ة العامضضة 

ة العامضضة إن ضضاء التعاقضضد مضضع الطضضرو الثضضاني كوجضض   هضضذا العقضضد وحسضضباب  تعلضضم باملصضضل  

كتضضاب مسضضلي بعلضضم الو ضضوا يرسضضله للطضضرو الثضضاني علضض  عنوانضضه يف الدولضضة أو الضضدائم      

حمضضدئًا بضضه  ضضاريم انن ضضاء ئون أا اعضض اض مضضن الطضضرو الثضضاني وئون حاجضضة إىل إنضضذار أو    
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يضضًا ماليضًا يسضاوا    االلتلاء إىل القضاء عدا أنضه حيضم للطضرو الثضاني يف هضذ  احلالضة  عو      

را   ة ر واحد أو أجر باقي مدة العقضد أي مضا أقضي(، وملضا كضان احلكضم املطعضون فيضه         

قد برر ما انت   إليه يف قضائه بأن قرار إن اء خدمة الطاعن قد جاء  طبيقًا لنيف هضذ   

)حيضضم للل ضضة انئاريضضة    -كمضضا أورئ  احلكضضم عضضن  ضضواب    –املضضائة والضض  كقتضضضاها   

ن اء العقد أثناء سريانه يف الوقق الذا  قضرر  حسضباب  تعلضم باملصضل ة     املطعون ضدها إ

العامضضضة، وأن احوراق قضضضد جضضضاء  خلضضضوًا مضضضن الضضضدليي علضضض  اسضضضاءة اسضضضتعماا السضضضلطة أو        

االحنضضراو ب ضضا مضضن جانضض  اجل ضضة انئاريضضة املطعضضون ضضضدها، السضضيما أن هضضذا القضضرار إ ضضا  

الحتياجضا  ال عليضة للمتعاقضد مع ضم مضن      يندرج حتضق  قضدير اجل ضة مليزانيضا  الوظضائف وا     

غري املواطنط مما ين ي ةب ة القصد والتعسف  ا  املستأنف ويعزز مضن قرينضة الصض ة    

امل  ضضضة يف القضضرار، احمضضر الضضذى  ينت ضض  معضضه ركضضن اوطضضأ يف جانضض  اجل ضضة انئاريضضة      

املسضضتأنف ضضضدها، و نت ضضي  بعضضًا لضضذلك مسضضإوليت ا( وكضضان هضضذا الضضذا سضضاقه احلكضضم       

 علي  لقضائه جاء مبنيا عل  أسباب سضائغة، لضذلك يكضون النعضي عليضه كضا ذكضر غضري         

 ذا اساس.

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

احوراق ومن احلكم املطعضون فيضه  ت صضي فضضي      حيث إن الوقائع حسبما يستخليف منو

 44/2020كمضضة أبضضوظ" االحتائيضضة الضضدعوى رقضضم أن املضضدعي )الطضضاعن( أقضضضام أمضضام حم 

بعضضدم  26/7/2020في ضضا ....................، وقضضد قضضضق هضضذ  احملكمضضة بتضضاريم      اختصضضم 

قبضوا الضضدعوى يف مواج ضضة وزارة الداخليضضة وبعضضدم اختصا ضض ا بنظضضر الضضدعوى يف مواج ضضة  

 ....................... وأمر  بإحالت ا إىل حمكمة أبوظ" لبسرة والدعاوى املدنيضة وانئاريضة  

، ويطلضض  يف  2020لسضضنة  129حتضضق رقضضم  2020 /27/10حيضضث قيضضد  ب ضضا بتضضاريم  

أواًل بقبوا الدعوى ةضكً . ثانيضًا ويف املوضضوأ بضإلزام املضدع  علي ضا        -ئعوا  احلكم:

ئرهضضم قيمضضة املسضضت قا  امل  ضضدة يف ذمت ضضا.     656.206.6بضضأن  ضضإئا لضضه مبلغضضًا وقضضدر     

لض  سضند مضن أنضه كضان      ثالثًا:إلزام ا الرسوم واملصاريف ومقابي أ عاب احملامضاة. وذلضك ع  

كوج  عقضد عمضي وبوظي ضة مضدقم      23/12/2007يعمي لدى املدع  علي ا منذ  اريم 

ئرهم مضافًا إليه كافضة البضدال  الضوارئة بالعقضد.      22.000مالي وكقابي را   مقدار  

 7/7/2011ة إىل أن مت  عضضضديي الرا ضضض  بتضضضاريموقضضضد مت  ديضضضد العقضضضد ل ضضض ا  متعاقبضضض 

ئرهضضم 20.000و عضضديي بضضدا التعلضضيم ليصضضبح    ئرهضضم،  40.000 ليصضضبح كبلضض  مقضضدار   

أبنضضاء، وكضضذلك مت  عضضديي املسضضم  الضضوظي ي ليصضضبح خضضبري     3لكضضي ابضضن وحبضضد أقصضض   
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أ در  ج ة انئارة املضدع  علي ضا قضرارا بإن ضاء      30/7/2019رقابة مالية. وأنه بتاريم 

نونًا، وهو مضا حضدا بضه    خدمته، غري أن ا من ته مست قا ه املالية ناقصة عما هو مقرر قا

قضضق احملكمضة    16/3/2021إىل إقامة هذ  الضدعوى بطلبا ضه سضال ة البيضان. و لسضة      

ويف املوضوأ بضإلزام املضدع  علي ضا بضأن  ضإئى للمضدعي       -2 .بقبوا الدعوى ةكً -1

إلضضزام -3ئرهضضم.  279بضضاقي املبلضض  امل  ضضد لضضه يف ذمت ضضا عضضن إجاز ضضه السضضنوية وقضضدر       

ي ا باملناس  من املصروفا  ورف  ما عضدا ذلضك مضن طلبضا .   يلضم      املدعي واملدع  عل

، و لسة 2021لسنة  37هذا احلكم قبوال لدى املدعي فطعن عليه باالستئناو رقم 

قضضضضق احملكمضضضة بقبضضضوا االسضضضتئناو ةضضضكً ، وفضضض  املوضضضضوأ برفضضضضه   22/6/2021

سضضتأنف هضضذا  و أييضضد احلكضضم املسضضتأنف، وألزمضضق املسضضتأنف املصضضروفا .   يضضر   امل    

، وقدمق املطعضون ضضدها بواسضطة    2021لسنة  75احلكم، فطعن عليه بالنق  رقم 

إئارة قضضضايا احلكومضضة مضضذكرة بضضالرئ، وعضضرض الطعضضن علضض  هضضذ  احملكمضضة يف غرفضضة  

 مشورة، فرأ  أنه جدير بالنظر، وحدئ  جلسة لنظر .

احوا والثضاني  حيث أقيم الطعن عل  سب  وحيد من ث ثة أوجه ينع  الطاعن بضالوج ط  

من ا عل  احلكم املطعون فيه ال سائ يف االستدالا وعدم انحاطضة كوضضوأ الضدعوى،    

ذلك أنه اعتة بضأن  وقيضع الطضاعن علض  التع ضد احوا ئلضي  كافيضا للعلضم كاهيضة القضرار           

، و  يلت ضضضق إىل الضضضدالئي الضضض  قضضضدم ا الطضضضاعن أمضضضام  2016لسضضضنة  192انئارا رقضضضم 

حمكمضضة االسضضتئناو والضض    يضضد بضضأن املطعضضون ضضضدها طلبضضق منضضه        حمكمضضة البدايضضة و 

كبضضديي عضضن التع ضضد احوا كضضا يضضدا علضض  عضضدم   2019التوقيضضع علضض   ع ضضد ثضضاني يف سضضنة 

 192قانونية التع د احوا وعل  عدم اط عضه فعض  وبصضورة نافيضة للل الضة علض  القضرار        

القضضرار واسضضتخدمق   املضضذكور. وقضضد  عمضضد  اجل ضضة انئاريضضة عضضدم نشضضر   ا ضضيي هضضذا         

انذعضضضان الضضضوظي ي لتوقيضضضع موظ ي ضضضا علضضض   ع ضضضد لضضضه هضضضدو ظضضضاهر هضضضو )املوافقضضضة علضضض     

االستمرار .................... كدائرة حملية بعد فصل ا عضن .......................( وادضدو البضاطن    

منضضضه هضضضو )حرمضضضان م مضضضن حقضضضوق م يف أ عضضضاب ن ايضضضة اودمضضضة الضضض  كضضضان  كضضضن ان          

ولضضضو كضضضان التع ضضضد احوا ئلضضضي  علضضض  علضضضم الطضضضاعن بضضضالقرار املضضضذكور مضضضا   يتقاضضضضوها(.

اضطر  معه إىل ئعو ه وزم ئه للتوقيضع علض   ع ضد ثضان خبصضو  القضرار ذا ضه حسضبما         

هو مست ائ من الكت  املوج ة اليه ب ذا الشأن والض  رفض  التوقيضع علي ضا. كمضا ان ضا       

العلم به للكافة. وفض  عضن ذلضك      قم بنشر هذا القرار حت   كن القوا حبصوا 

فإن اجل ة انئارية املطعون ضضدها أخطضأ  يف  طبيضم هضذا القضرار و   ضراأ انجضراءا         
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الوارئة به والض  مضن مجلت ضا مضا ورئ الضنيف عليضه يف مائ ضه الثالثضة، وبالتضالي كضان علض             

وافضم  احملكمة مصدرة احلكم املطعون فيه إن هي ار أ  ان الطاعن قد علم بالقرار و

عل  مضمونه ان  قوم عل  أقي  قدير باحتساب مسضت قا  الطضاعن حتض   ضاريم  ضدور      

القرار وفقا للعقد املةم بط الطرفط، واحتساب ا وفقا ححكضام هضذا القضرار مضن  ضاريم      

  ن يذ ، واحلكم فيه إذ قض  عل  خ و ذلك يكون معيبا مستوج  النق .

لضضض  مضضضا جضضضرى عليضضضه قضضضضاء هضضضذ    وع- رن هضضضذا النعضضضي غضضضري سضضضديد، إذ املقضضضر  وحيضضضث إ

فضضإن حتصضضيي ف ضضم الواقضضع يف الضضدعوى و قضضدير احئلضضة واملسضضتندا  املقدمضضة     -احملكمضضة

في ا واملوازنة بين ضا مضن إط قضا  حمكمضة املوضضوأ باعتبارهضا مضن مسضائي الواقضع الض            

 ستقي بتقضديرها ئون  عقيض  علي ضا يف ذلضك مضن حمكمضة الضنق  متض  كضان قضضاؤها           

ا كانق احملكمة مصدرة احلكم املطعون فيه قد خلصق يف إطار  قضديرها  سائغا. ومل

وموازنت ضضا بضضط احللضضج املعروضضضة علي ضضا إىل عضضدم االعتضضدائ كضضا يتمسضضك بضضه الطضضاعن مضضن   

  يضتم اال بعضد ثض ل سضضنوا ، ورئ      2016لسضضنة  192كضون علمضه احلقيقضي بضالقرار     

دعي( قضد اقضر يف االقضرار املوقضع منضه      عل  ذلك بأن )الثابضق مضن احوراق أن املسضتأنف )املض    

بأنه قد اطلع عل  كافة البنضوئ الضوارئة يف القضرار انئارا رقضم      21/04/2017بتاريم 

وأنضضه يقبضضي االسضضتمرار يف اودمضضة طبقضضًا لبحكضضام واحسضضس الضضوارئة    2016لسضضنة 192

ذ يف فيه، احمر الذا مإئا  حتقم العلم اليقيين بأحكامه ومن ثم  يكضون واجض  الن ضا   

مضضن املرسضضوم  2حقضضه ويسضضرا يف ةضضأنه مضضا  ضضضمنه مضضن أحكضضام وةضضرويف إعمضضااًل للمضضائة    

سضضضال ة الضضضذكر ومن ضضا أحكضضضام مكافضضضأة ن ايضضضة   2008لسضضنة   1بقضضانون احتضضضائا رقضضضم  

اودمضضة وبضضدا ر ضضيد االجضضازا ، ومضضن ثضضم فضضإن قيضضام ج ضضة االئارة بإعضضائة  وزيضضع القضضرار       

ال ينضضاا مضضن  2019ك ونضضي الحقضضًا يف عضضام رئيضضًا علضض  العضضاملط مضضن خضض ا الةيضضد انل 

ثبضضو  واقعضضة االقضضرار سضضال ة الضضذكر ون ضضاذ  يف حضضم املسضضتأنف.( وكضضان مضضا سضضاقته ب ضضذا    

و قيضضيم املسضضتندا  املقدمضضة    يف إطضضار سضضلطت ا يف  قضضدير الواقضضع يف الضضدعوى     -الشضضأن 

ا ذكضر  جاء سائغا ومةرا للنتيلة ال  انت ق إلي ا، لذلك يكون النعي عليضه كض  -في ا

ال يعدو أن يكون جدال موضوعيا فيما  ستقي حمكمضة املوضضوأ بتقضدير  ئو ضا رقابضة      

علي ا يف ذلك من حمكمضة الضنق ، وبالتضالي غضري مقبضوا. أمضا خبصضو  الوجضه الثضاني          

من النعي والذا يعي  فيه الطاعن عل  احلكضم املطعضون فيضه  أنضه مضع افض اض حصضوا        

عط احتساب مست قا ه حتض   ضاريم  ضدور القضرار     املذكور كان يت 192علمه بالقرار 

وفقا للعقد املةم بط الطرفط، واحتساب ا وفقا ححكام هذا القرار من  اريم  ن يضذ ،  
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وكمضا رئ احلكضم املطعضون    -فإن هذا الشم من النعي هو االخر غري سديد، ذلك أنضه  

لضضدى ج ضضة فضضإن )املسضضتأنف مضضن غضضري املضضواطنط، وقضضد عضضط  -فيضضه علضض  ذلضضك عضضن  ضضواب

انئارة املستأنف ضدها كوج  عقد عمي خا  يف وظي ة )مدقم مالي ثم خضبري رقابضة   

 30/07/2019وأن يضضضق خدمتضضضه اعتبضضضارًا مضضضن    23/12/2007ماليضضضة( اعتبضضضارا مضضضن   

 2016لسضنة   192ملقتضيا  املصل ة العامة، وقد حتقم علمه بقضرار ................... رقضم   

وقبضي االسضتمرار يف العمضي يف     21/4/2017لك بتضاريم   كوجض   وقيعضه علض  إقضرار بضذ     

ظله واستمر يف وظي ته سال ة الضذكر حتض   ضاريم انت ضاء خدمتضه، وأنضه مضن ثضم أضض            

سضضاريًا يف ةضضأنه مضضا  ضضضمنه هضضذا النظضضام مضضن أحكضضام وةضضرويف ومن ضضا أحكضضام مكافضضأة  

اودمضضة ن ايضضة اودمضضة وبضضدا ر ضضيد االجضضازا  السضضنوية، وعليضضه اسضضت م مكافضضاة ن ايضضة  

ئة الثانيضضضة وال قضضضرة )ج( مضضضن  ( مضضضن البنضضضد )ثالثضضضُا( مضضضن املضضضا  2/2وفقضضضًا ححكضضضام ال قضضضرة ) 

( مضضن ذا  املضضائة ...ذلضضك أن احلضضم يف مكافضضأة ن ايضضة اودمضضة إ ضضا ينشضضأ عنضضد  2/1)البنضضد

انت اء اودمة وفم القضوانط والتشضريعا  السضارية يف  ضاريم انت ائ ضا طاملضا ال يوجضد نضيف         

كضضم هضضذ  املسضضألة، وملضضا كضضان العقضضد قضضد خضض  مضضن نضضيف قضضاطع يف هضضذا  قضضاطع بالعقضضد حي

حبسضبانه التشضريع    2016لسضنة   192الشأن، فمن ثم يتعط  طبيم أحكام القرار رقم 

السضارا عنضضد انت ضضاء خدمضضة املسضضتأنف..(، لضضذلك يكضضون مضضا ينعضضا  الطضضاعن علضض  احلكضضم  

  غضري قضائم علض  سضند     املطعون فيه بشان عدم قصضر  طبيقضه علض  املضدة ال حقضة لصضدور      

 .هذا الوجه من النعي عديم االساس سليم وبالتالي يكون ما اثري يف

وحيث ينع  عليه بالوجه الثالضث أنضه قضض  حبرمانضه مضن حقضه يف التعضوي  عضن ال صضي          

التعس ي استنائا إىل نيف العقد يف حط أن جمريا  هضذ  القضضية  ثبضق ان إن ضاء العقضد      

ة الطاعن عل   وقيضع التع ضد الثضاني وعضدم موافقتضه علض        كان  عس يا نظرا لعدم موافق

، وأن طريقضة  2019بعضد ان علضم كضضمونه سضنة      2016لسنة  192القرار انئارا رقم 

احتسضضضاب مسضضضت قا  ن ايضضضة اودمضضضة الضضضوارئة يف هضضضذا القضضضرار فال ضضضة لكافضضضة اللضضضوائح   

 .  والقوانط احمللية واالحتائية وال  ستند إىل أساس   يح من القانون

من عقد العمضي الضرابك بضط الطضاعن      20وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك أن املائة 

واجل ة انئارية املطعون ضدها  نيف عل  أنه: )ينت ضي التعاقضد مضع الطضرو الثضاني ححضد       

احسباب التالية وهي أسباب ال ي    علي ا  رو أا مكافه  أو  عضوي  سضوى را ض     

.....، 3......، 2.....، 1لضضذا انت ضض  أو ُأن ضضي فيضضه العقضضد :      الطضضرو الثضضاني حتضض  التضضاريم ا    

. حيضم للطضرو احوا يف أا   1........ ب. إن اء العقد ملقتضضيا  املصضل ة العامضة    5........، 4
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وقق أثناء سريان هذا العقد وحسباب  تعلضم باملصضل ة العامضة إن ضاء التعاقضد مضع الطضرو        

رسله للطرو الثاني علض  عنوانضه يف الدولضة    الثاني كوج  كتاب مسلي بعلم الو وا ي

أو الضدائم حمضضدئًا بضه  ضضاريم انن ضاء ئون أا اعضض اض مضن الطضضرو الثضاني وئون حاجضضة إىل      

إنذار أو االلتلاء إىل القضاء عدا أنه حيم للطضرو الثضاني يف هضذ  احلالضة  عويضضًا ماليضًا       

ا كضضان احلكضضم  يسضضاوا را ضض  ةضض ر واحضضد أو أجضضر بضضاقي مضضدة العقضضد أي مضضا أقضضي(، وملضض       

املطعضضون فيضضه قضضد بضضرر مضضا انت ضض  إليضضه يف قضضضائه بضضأن قضضرار إن ضضاء خدمضضة الطضضاعن قضضد جضضاء  

)حيضم   -كمضا أورئ  احلكضم عضن  ضواب     – طبيقًا لنيف هضذ  املضائة والض  كقتضضاها     

للل ة انئارية املطعون ضدها إن اء العقضد أثنضاء سضريانه يف الوقضق الضذا  قضرر  حسضباب        

عامضضة، وأن احوراق قضضد جضضاء  خلضضوًا مضضن الضضدليي علضض  اسضضاءة اسضضتعماا     تعلضضم باملصضضل ة ال

السضضلطة أو االحنضضراو ب ضضا مضضن جانضض  اجل ضضة انئاريضضة املطعضضون ضضضدها، السضضيما أن هضضذا     

القرار إ ا يندرج حتق  قدير اجل ة مليزانيضا  الوظضائف واالحتياجضا  ال عليضة للمتعاقضد      

والتعسضضف  ضضا  املسضضتأنف ويعضضزز مضضن  مع ضضم مضضن غضضري املضضواطنط ممضضا ين ضضي ةضضب ة القصضضد 

قرينة الص ة امل  ضة يف القرار، احمر الذى  ينت   معه ركن اوطأ يف جان  اجل ضة  

انئاريضضة املسضضتأنف ضضضدها، و نت ضضي  بعضضًا لضضذلك مسضضإوليت ا( وكضضان هضضذا الضضذا سضضاقه         

احلكم  علي  لقضضائه جضاء مبنيضا علض  أسضباب سضائغة،  لضذلك يكضون النعضي عليضه كضا            

 كر غري ذا اساس.ذ

 وحيث إنه ملا  قدم يتعط رف  الطعن.

 

********** 
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 )إئارا( 29/9/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبدالعزيز اليعكوبي 

 وعضوية املستشارين: إبراهيم سيد أمحد الط ان، طارق فت ي يوسف .

(123) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  77)الطعن رقم 

ا  "إجراءا  التن يذ".  ن يذ. حكم"الطعن يف احلكم ". طعن"ما جيوزوما ال ( إجراء1

 جيوز الطعن فيه". نق " ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه بالنق ". سند  ن يذا. 

قرار قاضي التن يذ حب ح امللف ن ائيًا لتمام التن يذ و علم املنازعه حضوا مضا إذا قضد     -

يذا موضوأ التن يذ من عدمه. منازعضه موضضوعية   استكمي و قيد كنطوق السند التن 

جيضضوز الطعضضن بضضالنق  علضض  احلكضضم الصضضائر في ضضا. أسضضاس ذلضضك وعلتضضه. النعضضي بكون ضضا   

متعلقضضة بضضإجراءا  التن يضضذ ممضضا ال جيضضوز الطعضضن بضضالنق  علضض  االحكضضام الصضضائرة عضضن       

ري مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة. علضض  غضض    173حمضضاكم االسضضتئناو في ضضا عمضضً  باملضضائة   

 أساس.
  

( إجضضراءا  " إجضضراءا  إ ضضدار االحكضضام ". بطضض ن. حكضضم " إ ضضدار  " " بط نضضه " .   2

 ئفوأ " الدفع ببط ن احلكم ". ئعوى " نظر الدعوى واحلكم في ا ". 

عضضضدم إيضضضداأ االحكضضضام غضضضري االسضضضتعلالية موقعضضضة مضضضن رئضضضيس الضضضدائرة واعضضضضائ ا         -

مضن   50ها ي  ض  عليضه الضبط ن. املضائة     الك ونيا او يدويا ملف الدعوى يف يضوم إ ضدار  

 ال ئ ة التنظيمية لقانون انجراءا  املدنية. مثاا للبط ن.  
  

( إجراءا  "إجراءا  التن يذ".  ن يذ. حكم"الطعن يف احلكم ". طعن"ما جيوزوما ال 3

جيوز الطعن فيه". نق " ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه بالنق ". سند  ن يضذا. قضوة   

 ة واالمن.  رقية.الشرط

مثاا حلكم  ائر من حمكمة النق  يف حتديد منطوق السند التن يذا الصضائر   -

بضضالزام اجل ضضة انئاريضضة ضضضض القيضضائة العامضضة لشضضرطة أبضضو ظضض" ضضضض باسضضتكماا إجضضراءا   رقيضضة 

الطضضاعن لدرجضضة مضض زم بعضضد حصضضوله علضض  املإهضضي العلمضضي املطلضضوب وعضضدم اجتيضضاز احخضضري  

 وعدم است قاقه ال قية استنائا لذلك.لباقي انجراءا  
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وحيضضث إنضضه بالنسضضبة للضضدفع بعضضدم قبضضوا الطعضضن لعضضدم قابليضضة احلكضضم املطعضضون فيضضه     -1

مضضن قضضانون انجضضراءا   173للطعضضن بضضالنق ، عمضض  بأحكضضام ال قضضرة الثالثضضة مضضن املضضائة  

املضائة  املدنية، ف و غري سديد، ذلك أنه إذا كان املقرر كوجض  ال قضرة الثالثضة مضن هضذ       

أن اححكضضام الصضضائرة عضضن حمضضاكم االسضضتئناو يف إجضضراءا  التن يضضذ  كضضون غضضري قابلضضة 

للطعن بالنق ، إال ان املستقر عليه يف قضاء هذ  احملكمضة كوجض  احلكضم الصضائر     

مضضدني، أن  2017لسضضنة  151يف الطعضضن رقضضم  6/2/2018عضضن هيئت ضضا العامضضة بتضضاريم  

والض   -مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة االحتائيضة      ( 173/2اححكام ال   عني ا املائة )

هضضي  لضضك الصضضائرة يف إجضضراءا  التن يضضذ وهضضي     -ال جيضضوز الطعضضن في ضضا بطريضضم الضضنق    

انجضضراءا  الضض  يتخضضذها قاضضضي التن يضضذ يف سضضبيي  ن يضضذ اححكضضام وسضضائر السضضندا         

راءا  الضض  التن يذيضة احخضضرى جضضةاا. وهضي ب ضضذ  املثابضضة  عضين املنازعضضا  الضض   تعلضم بضضانج    

ينضضايف بقاضضضي التن يضضذ اصاذهضضا. أمضضا املنازعضضا  الضض   تعلضضم بواقضضع قضضانوني سضضابم يضضتعط       

 ضضوافر  قبضضي اصضضاذ أا إجضضراء مضضن هضضذ  انجضضراءا  فضضإن اححكضضام الصضضائرة مضضن قاضضضي      

التن يذ في ا ال  عد من قبيي اححكام ال   عني ا املائة املشار إلي ضا، حن ضا يف حقيقت ضا    

ن  ص ية نزاأ حوا مسألة يتوقف عل  نتيلة ال صي في ا استلابة قاضضي   ائرة يف ةأ

التن يضضذ أو رفضضضه طلضض  اصضضاذ انجضضراءا  التن يذيضضة. وملضضا كضضان اجلضضدا بشضضأن العمليضضة       

التن يذيضضضة حمضضضي الطعضضضن املاثضضضي ينصضضض  حضضضوا مسضضضألة مضضضا إذا كضضضان قاضضضضي التن يضضضذ قضضضد  

مضضن عدمضضه، وكانضضق هضضذ  اسضضتكمي و قيضضد كنطضضوق السضضند التن يضضذا موضضضوأ التن يضضذ  

املنازعة  كتسي طابعا موضوعيا وفقضا ملضا اسضتقر عليضه اجت ضائ هضذ  احملكمضة، لضذلك         

أيا كان وجه الضرأا يف جديتضه مضن عدمضه كمضا       –يكون الطعن بالنق  املقام بشأن ا 

 .مقبوال –سيتم  وضي ه أئنا  

بضبط ن  وحيث إنه خبصضو  الوجضه احوا مضن النعضي والضذا يتمسضك فيضه الطضاعن          -2

مضضن ال ئ ضضة  50احلكضضم املطعضضون فيضضه لعضضدم إيضضداأ أسضضبابه ئاخضضي االجضضي احملضضدئ باملضضائة  

التنظيمية لقانون انجراءا  املدنية، فإن هذا النعي وجيه، ذلك ان املقضرر كوجض  هضذ     

. جيضض  يف مجيضضع اححضضواا أن  شضضتمي اححكضضام علضض  احسضضباب الضض  بنيضضق   1املضضائة أنضضه ) 

 ضدارها يف ملضف الضدعوى موقعضة مضن الضرئيس وأعضضاء الضدائرة مضن          علي ا، و وئأ عند إ

. جيضضضوز يف املضضضوائ   2القضضضضاة أو اوضضضةاء حسضضض  اححضضضواا سضضضواءا إلك ونياضضضا أو يضضضدوياا.       

املسضتعللة إذا  ضدر احلكضم يف جلسضة املرافعضضة أن يضوئأ احلكضم مشضتمً  علض  أسضضبابه         

  ض  علض  فال ضة اححكضام     . ي3 ( ث ثة أيام عل  احكثضر مضن  ضاريم  ضدور .    3خ ا )

( من هذ  املائة بط ن احلكضم.( وم ضائ هضذ  املضائة أن عضدم      2(، )1الوارئة يف البندين )
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موقعضة مضن رئضيس الضدائرة وأعضضائ ا الك ونيضا او        –ايداأ االحكام غضري االسضتعلالية   

ة يضضدويا يف يضضوم إ ضضدارها ي  ضض  عليضضه الضضبط ن. وملضضا كضضان الثابضضق مضضن بيانضضا  نظضضام إئار 

( املعمضضوا بضضه يف ئائضضرة القضضضاء أن احلكضضم املطعضضون فيضضه مت النطضضم بضضه   CMSالقضضضايا )

علضضض   7/7/2021و  يضضضتم إرفضضضاق أسضضضبابه الك ونيضضضا إال بتضضضاريم 6/7/2021بتضضضاريم 

الساعة الثانية عشرة وأربعة وث ثط ئقيقة وعشرة ثوان، لذلك يكون مشوبا بضالبط ن  

 وبالتالي معرضا للنق .

ا كان موضوأ االستئناو  ضاحلا لل صضي فيضه، لضذلك فضإن هضذ  احملكمضة        وحيث إنه مل

 .من قانون انجراءا  املدنية 184 تصدى ملوضوعه، وذلك عم  بأحكام املائة 

مضضضن ال ئ ضضضة التنظيميضضضة لقضضضانون    72وحيضضضث إنضضضه ملضضضا كضضضان املقضضضرر بضضضنيف املضضضائة       -3

مباةضضرة أمضضام حمكمضضة  انجضضراءا  املدنيضضة أنضضه )جيضضوز اسضضتئناو قضضرارا  قاضضضي التن يضضذ

( عشرة أيام من  ضاريم  ضدور القضرار إذا كضان حضضورياا      10االستئناو املختصة خ ا )

اختصضضا   )أ ومضضن يضضوم إع نضضه إذا  ضضدر القضضرار يف غيبتضضه، يف أا مضضن اححضضواا ا  يضضة:  

قاضي التن يذ أو عضدم اختصا ضه بتن يضذ السضند التن يضذا. ب( احمضواا احمللضوز علي ضا         

ج( اةض ا  أةضخا   خضرين غضري اوصضوم يف       ال جيضوز حلزهضا أو بيع ضا.    ممضا جيضوز أو  

ئ( قضضرار حضضبس املضضدين علضض  أن يقضضدم املسضضتأنف ك ضضيً  يكضضون مسضضإواًل عضضن       احللضضز.

إحضار املن ذ ضد  أو الوفاء بضاملبل  احملكضوم بضه ويف حضاا علضز  عضن إحضضار  وصلضف         

ة، وحتصضضضي منضضضه  الك يضضضي عضضضن إحضضضضار مك ولضضضه ألزمتضضضه احملكمضضضة بقيمضضضة الك الضضض    

هضض( القضرار الصضائر بشضأن حتديضد املبلض  املن ضذ بضه،          بالطريقضة الض   ن ضذ ب ضا اححكضام.     

واالستمرار يف  ن يضذ  مضن عدمضه.( وكانضق املسضألة املثضارة يف الطعضن  تعلضم باملنازعضة يف          

يف  5/5/2021القرار الصائر عن قاضي التن يضذ بضدائرة التن يضذ احوىل بضالعط بتضاريم      

والضضذا قضضرر كوجبضضه ح ضضح امللضضف ن ائيضضا   -عضضام-  40/2019التن يضضذا رقضضم  امللضضف

لتمام التن يذ بناء عل  كون املن ذ ضدها قد باةر  استكماا إجراءا  ال قيضة وفضم   

مضضضا قضضضض  بضضضه السضضضند التن يضضضذا و ضضضبط مضضضن خضضض ا مضضضا قدمتضضضه هضضضذ  احخضضضرية يف إطضضضار        

قضد اجتضاز بنلضا  املقابلضة أمضام      استكمادا دذ  انجضراءا  أن طالض  التن يضذ وإن كضان     

 القائضد العضام لشضرطة أبضوظ"    الللنة إال أنه   حيصي عل  النسبة احملدئة كوج  قرار 

والضض   إهلضضه لل صضضوا علضض  ال قيضضة، علضض  اعتبضضار أن السضضند موضضضوأ التن يضضذ )احلكضضم   

(   يكضن حائضا يف اسضت قاق طالض      2018لسضنة 65الصائر يف الطعضن بضالنق  رقضم    

لل قية بشكي ن ائي، وإ ا كان منطوقضه مربوطضا بأسضبابه حائضا يف كونضه       التن يذ
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اجتضضاز املقابلضضة امضضام الللنضضة بنلضضا ، وقضضض  احلكضضم  بعضضا لضضذلك بضضالزام اجل ضضة انئاريضضة      

احملكوم ضدها باسضتكماا إجضراءا  ال قيضة انط قضا مضن  وق  ضا عنضد هضذ  احللقضة،          

لتضضالي اسضضت قاق طالضض  التن يضضذ ال قيضضة  وم ضضائ ذلضضك أن اسضضتكماا إجضضراءا  ال قيضضة وبا 

بص ة ن ائية رهط باستي ائه باقي متطلبا  ا وفقضا للضضوابك الض  حتكم ضا، والض         

سضضبم لل كضضم موضضضوأ التن يضضذ أن فصضضي في ضضا، وملضضا كضضان مضضن متطلبضضا  هضضذ  ال قيضضة       

القائضضد العضضام لشضضرطة   وفقضضا للقضضرار املعتمضضد مضضن      %75حصضضوا املرةضضح دضضا علضض   قضضدير    

وفقضا ملضا  وقضف عنضد  احلكضم       -، وكان جمرئ اجتيضاز  مقابلضة الللنضة بنلضا      وظ"أب

يعتة غري كاو للقضوا باسضتي اء كافضة متطلبضا  ال قيضة، طاملضا أن        -موضوأ التن يذ

إال ان ضضا    صضضي اىل احلضضد الضضذا يإهلضضه لل قيضضة وهضضو     %50ئرجضضة  قييمضضه وإن  ضضاوز   

اثنضضضاء عمليضضضة التن يضضضذ، وكانضضضق اجل ضضضة  حسضضضبما  ضضضبط مضضضن إجضضضراءا  اسضضضتكمادا 75%

انئارية قد باةر  إجراءا  استكماا ال قية حسبما  قتضيه باقي متطلبا  ا وفقا ملا 

قضضض  بضضه احلكضضم حمضضي التن يضضذ، و ضضبط عنضضد اسضضتكماا هضضذ  االجضضراءا  أن طالضض            

التن يذ غري مست م  دا  استنائا ملا ذكر، لذلك يكون قاضي التن يذ عنضدما قضرر يف   

ضضضوء ذلضضك غلضضم ملضضف التن يضضذ ن ائيضضا لتمضضام التن يضضذ قضضد  قيضضد كنطضضوق السضضند التن يضضذا    

مربوطا بأسبابه واستوف  اختصا ه يف عملية التن يضذ املنوطضة بضه، وبالتضالي فإنضه حتض        

مضن   2مع اف اض أن املنازعة موضضوأ الطضاعن املاثضي  نضدرج ضضمن البنضد) أ( مضن ال قضرة         

ي جائز الطعن في ا امام حمكمضة االسضتئناو، فضإن موضضوأ     املذكورة وبالتال 72املائة 

 الطعن اعتبارا ملا ذكر يكون غري قائم عل  أساس حريا بالرف .

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

وحيث إن الوقضائع حسضبما يسضتخليف مضن احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق  ضتلخيف يف          

ئر بتضضضضضضاريم ائارا أبضضضضضضوظ" الصضضضضضضا  65/2018أنضضضضضضه  ن يضضضضضضذا حلكضضضضضضم الضضضضضضنق  رقضضضضضضم    

 5/5/2021أ در قاضي التن يضذ بضدائرة التن يضذ احوىل بضالعط بتضاريم       31/12/2018

 .قضرار  حب ضح امللضف ن ائيضا لتمضام التن يضذ      -عضام -  40/2019يف امللف التن يذا رقم 

ملتمسضا قبضوا    18/9/2018بتاريم  2021لسنة  8فطعن عليه املن ذ له باالستئناو رقم 

لقرار املطعون فيه قرارًا ن ائيا  س أ ضي احلضم املوضضوعي يف    االستئناو ةك  لكون ا

السند التن يذا املن ذ كقتضا ، ومت استئنافه خ ا امليعائ القانوني. وهسضك يف املوضضوأ   

بأن القرار املستأنف فالف للقانون، وفطأ يف  طبيقه، وفالف حللية احمر املقضضي  

 24/6/2020ر القضضضائي الصضضائر  لسضضة  بضضه كوجضض  السضضند التن يضضذا، وفضضالف للقضضرا  

واحلضضائز لل ليضضة لعضضدم الطعضضن عليضضه بطريضضم االسضضتئناو يف املوعضضد احملضضدئ قانونضضا، وعضضدم      
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اختصا  قاضي التن يذ بالنظر يف املسضائي الض  أقضام في ضا قضرار  حب ضح امللضف التن يضذا         

يضضة كون ضضا سضضابقة علضض   ضضدور السضضند التن يضضذا، وأن ضضا  نضضاه  حل   5/5/2021بتضضاريم 

احمضضضر املقضضضضي، وعضضضدم هكضضضط املسضضضتأنف مضضضن بيضضضان أوجضضضه ئفاعضضضه قبضضضي إ ضضضدار القضضضرار    

املستأنف. ذلك القرار الذا جعي احلم املكتس  للمسضتأنف قائمضا علض  احتمضاا وخاضضعا      

لسضضلطة املسضضتأنف ضضضدها التقديريضضة، ولضضيس علضض  الضضيقط الضضذا اكتسضضبه كوجضض  السضضند      

باسضت قاقه   31/12/2018بتضاريم   65/2018التن يذا يف احلكم الصضائر يف الطعضن   

بكضضالوريوس يف - ضاريم حصضوله علضض  املإهضي العلمضي     اعتبضضارا مضن  مض زم لل قيضة إىل ر بضة   

مع ما ي    عل  ذلضك مضن  ثضار. وهضو احلكضم الضذا  عضرض         17/8/2014يف  -القانون

لنكضضوا املسضضتأنف ضضضدها عضضن  قضضديم امللضضف اوضضا  ب قيضضة املسضضتأنف كضضام  كضضا فيضضه         

ستند اوا  بنتيلضة املقابلضة، كمضا  عضرض للشضاغر الضوظي ي بضأن اجل ضة انئاريضة متض            امل

ةرعق يف إجضراء ال قيضة وأفصض ق عضن سضب  اسضتبعائ مضن    قضم ب قيتضه فقضد وجض  أن            

يكضضضضون ذلضضضضك وفقضضضضا للقضضضضانون. وأن القضضضضرار املسضضضضتأنف خضضضضالف سضضضضابقه الصضضضضائر بتضضضضاريم          

عضدم جضواز ذا  املسضتندا  مقضررا في ضا      وما     من قرارا  والضذا قضض  ب   24/6/2020

بأن ما  تمسك به املن ذ ضدها سابم عل   ضدور احلكضم املن ضذ كوجبضه وال جيضوز إثار ضه       

أمام قاضي التن يذ. فالسند التن يذا أوضح   صي   انجضراءا  الواجبضة اال بضاأ املقضررة     

 ضح امللضف التن يضذا    قانونا. واملستندا  املقدمة مضن املسضتأنف ضضدها والض  مت كوجب ضا ح     

هي سابقة عل   دور احلكم البا  املن ذ كقتضا ، وال جيوز قانونا التعويضي علي ضا. وأن   

املستأنف ضدها خال ق القانون باس سادا بتقديم التظلما  لقاضي التن يضذ منضذ  ضدور    

بأن ما  تمسك به ال جيوز إثار ضه أمامضه. وعضاوئ  التمسضك بضه       24/6/2020قرار  بتاريم 

ئون أن  سضضلك طريضضم االسضضتئناو. وأن قاضضضي التن يضضذ  ضضاوز حضضدوئ     5/5/2021لسضضة  

اختصا ه بنظر  يف أوجه الدفاأ املوضوعية املقدمضة مضن املسضتأنف ضضدها والسضابقة علض        

 دور السند التن يذا. وأن ا    ن ذ السند التن يذا وإ ا أفرغتضه مضن مضضمونه فال ضة     

أن مجضضع الضضدرجا  هضضي مرحلضضة سضضابقة علضض   ضضدور     احلكضضم البضضا  وحكضضم الت سضضري، إذ   

القضضرار وأن املكلضضف ب ضضا هضضي جلنضضة املقضضاب  ، وأن القضضرار الن ضضائي حمضضي الطعضضن هضضو قضضرار    

. وأن القضضرار املسضضتأنف خضضالف   11/9/2017االعتمضضائ الصضضائر عضضن القائضضد العضضام بتضضاريم     

ا والضذا أثبضق   القانون والسند التن يذا ملا عوا عل  الكشضف املقضدم مضن املسضتأنف ضضده     

القائضد العضام لشضرطة أبضوظ"     والضذا اعتمضد     %75فيه عدم حصوا املستأنف عل   قضدير  

بقرار  املضذكور. والضتمس لكضي ذلضك احلكضم بقبضوا اسضتئنافه ةضك  وموضضوعا وإلغضاء           

القرار املستأنف والقضاء جمدئا بإعائ ه إىل حمكمة  ن يذ العط لتن يذ السند التن يضذا  
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ند التن يضضذا، وذلضضك بضضإلزام اجل ضضة انئاريضضة املسضضتأنف ضضضدها بتن يضضذ      وفقضضا لصضض يح السضض 

اعتبارا من التضاريم   م زمبتقديم قرار  عديي وضع طال  التن يذ الوظي ي ب قيته إىل ر بة 

بكضضالوريوس يف  -احملضضدئ يف السضضند التن يضضذا، وهضضو  ضضاريم حصضضوله علضض  املإهضضي العلمضضي 

 ضضض  علضضض  ذلضضضك مضضضن  ثضضضار وبصضضضرو كافضضضة   مضضضع مضضضا ي  17/8/2014بتضضضاريم  -القضضضانون

مست قا ه عضن هضذ  ال قيضة. وإلضزام املسضتأنف ضضدها بالرسضوم واملصضاريف ومقابضي أ عضاب           

قضق حمكمة االستئناو بعدم قبوا االستئناو وإلضزام   26/1/2021احملاماة. و لسة 

املستأنف بالرسوم واملصروفا .   يضر   املسضتأنف هضذا احلكضم، فطعضن عليضه بضالنق         

، وقدمق املطعون ضضدها بواسضطة إئارة قضضايا احلكومضة مضذكرة      2021لسنة  75قم ر

 بالرئ، وعرض الطعن عل  هذ  احملكمة يف غرفة مشورة وحدئ  جلسة لنظر .

حيث أقيم الطعضن علض  سضب  وحيضد ينعض  بضه الطضاعن علض  احلكضم املطعضون فيضه  ضدور              

قضضاة الضذين أ ضدرو  بتضاريم     بشكي باطضي لعضدم إيضداأ نسضخته االلك ونيضة موقعضة مضن ال       

 ضضدور ، وفال ضضة القضضانون واوطضضأ يف  طبيقضضه ملخال تضضه حليضضة االمضضر املقضضضي بضضه كوجضض  

 24/6/2020السضضضند التن يضضضذا، وكضضضذلك ملخال تضضضه القضضضرار القضضضضائي الصضضضائر  لسضضضة  

احلائز عل  احللية لعدم الطعن عليه بطريضم االسضتئناو يف املوعضد احملضدئ قانونضا، وعضدم       

قاضي التن يذ بالنظر يف املسضائي الض  أقضام قضرار  في ضا حب ضح امللضف التن يضذا          اختصا 

كون ا سابقة عل   دور السند التن يذا وان ا  ناه  حلية االمضر   5/5/2021بتاريم 

املقضضضي وهضضو مضضا ال جيضضوز لقاضضضي التن يضضذ اوضضوض فيضضه والتعضضرض لضضه، وعضضدم إع نضضه او        

ر القضضرار املسضتأنف. ويقضوا يف   صضيي ذلضضك أن    هكينيضه مضن بيضان أوجضضه ئفاعضه قبضي إ ضدا      

إال أنضه   6/7/2021 ضدر بتضاريم   -حسبما هو ثابضق مضن نسضخته    –احلكم املطعون فيه 

 7/7/2021بتضاريم  -وفقا ملا هو ثابضق مضن احلكضم ذا ضه يف هامشضه     -مت إيداأ أسبابه 

ن ال ئ ة م 50من املائة  2و 1احمر الذا يصمه بالبط ن املطلم عم  بأحكام البندين 

التنظيمية لقانون انجراءا  املدنية. وقضد  صضدى قاضضي التن يضذ حوجضه الضدفاأ املوضضوعية        

املقدمة من املطعون ضدها السابقة عل   ضدور السضند التن يضذا وهضو مضا ال جيضوز قانونضا،        

بتضضضضاريم  2018لسضضضضنة  65فال ضضضضا بضضضضذلك السضضضضند التن يضضضضذا الصضضضضائر يف الطعضضضضن رقضضضضم      

املستندا  املقدمة من املطعضون ضضدها والض  مت كوجب ضا ح ضح      . ذلك أن 31/12/2018

امللف التن يضذا هضي سضابقة علض   ضدور احلكضم البضا  املن ضذ كقتضضا  ممضا ال جيضوز معضه             

التعويضضي علي ضضا نهضضدار حليضضة االمضضر املقضضضي بضضه كوجضض  السضضند التن يضضذا املضضذكور. وقضضد      

ا     من قضرارا  علض  الن ضو    وم 24/6/2020اضي التن يذ قرار  الصائر بتاريمخالف ق

املضضبط ك اضضضر اجللسضضا  بالتأكيضضد علضض  القضضرار القضضضائي السضضالف الضضذكر وعلضض  ان          
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املسضضتندا  املتمسضضك ب ضضا مضضن قبضضي املن ضضذ علي ضضا سضضابقة لصضضدور احلكضضم ممضضا ال جيضضوز معضضه   

اثار  ضضا أمامضضه. وقضضد اس سضضلق املطعضضون ضضضدها يف  قضضديم التظلمضضا  لقاضضضي التن يضضذ ئون     

باستئناو قرارا ضه يف امليعضائ احملضدئ لضذلك، و   قضم مضن الناحيضة الواقعيضة والعمليضة           القيام

بضضأا إجضضراء  ن يضضذا للسضضند موضضضوأ التن يضضذ، وان مضضا اسضضتند إليضضه قاضضضي التن يضضذ يف قضضرار   

املطعون فيه اسضتنائا إىل مضا هسضكق بضه املن ضذ علي ضا خبصضو  عضدم اسضتلماأ الطضاعن           

ل قية، ال يصلح أساسا الصاذ قرار احل ح ال صاا ذلك بضأمور  للمعدا العام الذا يإهله ل

سضضابقة لصضضدور احلكضضم. واحلكضضم املطعضضون فيضضه إذ   يضضراأ يف قضضضائه مضضا ذكضضر يكضضون     

 مشوبا كخال ة القانون مما يعبيه ويوج  نقضه.  

وحيضضث إنضضه بالنسضضبة للضضدفع بعضضدم قبضضوا الطعضضن لعضضدم قابليضضة احلكضضم املطعضضون فيضضه للطعضضن      

مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة، ف ضو       173م  بأحكام ال قرة الثالثة من املائة بالنق ، ع

غري سديد، ذلضك أنضه إذا كضان املقضرر كوجض  ال قضرة الثالثضة مضن هضذ  املضائة أن اححكضام            

الصائرة عن حماكم االسضتئناو يف إجضراءا  التن يضذ  كضون غضري قابلضة للطعضن بضالنق ،         

  احملكمضة كوجض  احلكضم الصضائر عضن هيئت ضا العامضة        إال ان املستقر عليه يف قضضاء هضذ  

مضدني، أن اححكضام الض   عني ضا      2017لسضنة   151يف الطعضن رقضم    6/2/2018بتاريم 

والضض  ال جيضضوز الطعضضن في ضضا   -( مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة االحتائيضضة    173/2املضضائة )

الضض  يتخضضذها هضضي  لضضك الصضضائرة يف إجضضراءا  التن يضضذ وهضضي انجضضراءا    -بطريضضم الضضنق 

قاضضضي التن يضضذ يف سضضبيي  ن يضضذ اححكضضام وسضضائر السضضندا  التن يذيضضة احخضضرى جضضةاا. وهضضي 

ب ذ  املثابة  عين املنازعا  ال   تعلم بانجراءا  ال  ينايف بقاضضي التن يضذ اصاذهضا. أمضا     

املنازعضضا  الضض   تعلضضم بواقضضع قضضانوني سضضابم يضضتعط  ضضوافر  قبضضي اصضضاذ أا إجضضراء مضضن هضضذ          

جراءا  فإن اححكام الصائرة من قاضي التن يذ في ا ال  عد مضن قبيضي اححكضام الض      ان

 عني ضضا املضضائة املشضضار إلي ضضا، حن ضضا يف حقيقت ضضا  ضضائرة يف ةضضأن  صضض ية نضضزاأ حضضوا مسضضألة        

يتوقف عل  نتيلة ال صي في ضا اسضتلابة قاضضي التن يضذ أو رفضضه طلض  اصضاذ انجضراءا          

ا بشأن العملية التن يذية حمي الطعضن املاثضي ينصض  حضوا مسضألة      التن يذية. وملا كان اجلد

ما إذا كان قاضي التن يذ قد استكمي و قيد كنطضوق السضند التن يضذا موضضوأ التن يضذ      

من عدمه، وكانق هذ  املنازعضة  كتسضي طابعضا موضضوعيا وفقضا ملضا اسضتقر عليضه اجت ضائ          

أيضضا كضضان وجضضه الضضرأا يف  –ا هضضذ  احملكمضضة، لضضذلك يكضضون الطعضضن بضضالنق  املقضضام بشضضأن  

 مقبوال. –جديته من عدمه كما سيتم  وضي ه أئنا  

وحيث إنه خبصو  الوجه احوا مضن النعضي والضذا يتمسضك فيضه الطضاعن بضبط ن احلكضم         

مضضن ال ئ ضضة التنظيميضضة   50املطعضضون فيضضه لعضضدم إيضضداأ أسضضبابه ئاخضضي االجضضي احملضضدئ باملضضائة    
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املقضرر كوجضض  هضضذ  املضضائة أنضضه  النعضضي وجيضضه، ذلضضك ان  لقضانون انجضضراءا  املدنيضضة، فضضإن هضذا  

جيضض  يف مجيضضع اححضضواا أن  شضضتمي اححكضضام علضض  احسضضباب الضض  بنيضضق علي ضضا، و ضضوئأ  .1)

عند إ دارها يف ملف الدعوى موقعة من الرئيس وأعضاء الضدائرة مضن القضضاة أو اوضةاء     

ائ املسضتعللة إذا  ضدر احلكضم    . جيضوز يف املضو  2حس  اححواا سواءا إلك ونياضا أو يضدوياا.   

( ث ثة أيضام علض  احكثضر    3يف جلسة املرافعة أن يوئأ احلكم مشتمً  عل  أسبابه خ ا )

( مضن هضذ    2(، )1. ي    عل  فال ة اححكضام الضوارئة يف البنضدين )   3من  اريم  دور . 

موقعة  –لالية املائة بط ن احلكم.( وم ائ هذ  املائة أن عدم ايداأ االحكام غري االستع

من رئيس الدائرة وأعضائ ا الك ونيا او يدويا يف يوم إ دارها ي    عليه البط ن. وملضا  

( املعمضضوا بضضه يف ئائضضرة القضضضاء أن   CMSكضضان الثابضضق مضضن بيانضضا  نظضضام إئارة القضضضايا )    

و  يضتم إرفضاق أسضبابه الك ونيضا      6/7/2021احلكم املطعون فيه مت النطضم بضه بتضاريم    

علضض  السضضاعة الثانيضضة عشضضرة وأربعضضة وث ثضضط ئقيقضضة وعشضضرة ثضضوان،   7/7/2021تضضاريم إال ب

 لذلك يكون مشوبا بالبط ن وبالتالي معرضا للنق .

وحيضضث إنضضه ملضضا كضضان موضضضوأ االسضضتئناو  ضضاحلا لل صضضي فيضضه، لضضذلك فضضإن هضضذ  احملكمضضة  

 نية.من قانون انجراءا  املد 184 تصدى ملوضوعه، وذلك عم  بأحكام املائة 

من ال ئ ضة التنظيميضة لقضانون انجضراءا  املدنيضة       72وحيث إنه ملا كان املقرر بنيف املائة 

أنضضه )جيضضوز اسضضتئناو قضضرارا  قاضضضي التن يضضذ مباةضضرة أمضضام حمكمضضة االسضضتئناو املختصضضة   

( عشضضرة أيضضام مضضن  ضضاريم  ضضدور القضضرار إذا كضضان حضضضورياا ومضضن يضضوم إع نضضه إذا  10خضض ا )

اختصضضا  قاضضضي التن يضضذ أو عضضدم  )أ تضضه، يف أا مضضن اححضضواا ا  يضضة: ضضدر القضضرار يف غيب

اختصا ضضه بتن يضضذ السضضند التن يضضذا. ب( احمضضواا احمللضضوز علي ضضا ممضضا جيضضوز أو ال جيضضوز          

ئ( قضضرار حضضبس  ج( اةضض ا  أةضضخا   خضضرين غضري اوصضضوم يف احللضضز.  حلزهضا أو بيع ضضا. 

إحضضار املن ضذ ضضد  أو الوفضاء      املدين عل  أن يقضدم املسضتأنف ك ضيً  يكضون مسضإواًل عضن      

باملبل  احملكوم بضه ويف حضاا علضز  عضن إحضضار  وصلضف الك يضي عضن إحضضار مك ولضه           

 ألزمتضضه احملكمضضة بقيمضضة الك الضضة، وحتصضضي منضضه بالطريقضضة الضض   ن ضضذ ب ضضا اححكضضام.      

هض(القرار الصائر بشأن حتديد املبل  املن ذ به، واالستمرار يف  ن يذ  من عدمضه.( وكانضق   

سضضألة املثضضارة يف الطعضضن  تعلضضم باملنازعضضة يف القضضرار الصضضائر عضضن قاضضضي التن يضضذ بضضدائرة          امل

-  40/2019يف امللضضضف التن يضضضذا رقضضضم    5/5/2021التن يضضضذ احوىل بضضضالعط بتضضضاريم   

والذا قرر كوجبه ح ح امللف ن ائيا لتمام التن يضذ بنضاء علض  كضون املن ضذ ضضدها        -عام

قية وفم ما قض  به السضند التن يضذا و ضبط مضن خض ا      قد باةر  استكماا إجراءا  ال 

ما قدمته هذ  احخرية يف إطار استكمادا دذ  انجراءا  أن طال  التن يذ وإن كان قضد  
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القائضد  اجتاز بنلا  املقابلة أمام الللنة إال أنه   حيصي عل  النسبة احملدئة كوج  قرار 

ال قيضة، علض  اعتبضار أن السضند موضضوأ      وال   إهلضه لل صضوا علض     العام لشرطة أبوظ" 

(   يكضضن حائضضا يف 2018لسضضنة65التن يضضذ )احلكضضم الصضضائر يف الطعضضن بضضالنق  رقضضم   

اسضضت قاق طالضض  التن يضضذ لل قيضضة بشضضكي ن ضضائي، وإ ضضا كضضان منطوقضضه مربوطضضا بأسضضبابه     

حائضضا يف كونضضه اجتضضاز املقابلضضة امضضام الللنضضة بنلضضا ، وقضضض  احلكضضم  بعضضا لضضذلك بضضالزام     

 ة انئارية احملكوم ضدها باستكماا إجراءا  ال قية انط قا من  وق  ا عند هضذ   اجل

احللقضضة، وم ضضائ ذلضضك أن اسضضتكماا إجضضراءا  ال قيضضة وبالتضضالي اسضضت قاق طالضض  التن يضضذ       

ال قية بص ة ن ائية رهط باستي ائه باقي متطلبا  ا وفقا للضوابك ال  حتكم ا، والض   

ن يضضذ أن فصضضي في ضضا، وملضضا كضضان مضضن متطلبضضا  هضضذ  ال قيضضة      سضضبم لل كضضم موضضضوأ الت 

وفقا للقرار املعتمد من  القائد العام لشرطة أبوظ"،   %75حصوا املرةح دا عل   قدير 

وفقضضا ملضضا  وقضضف عنضضد  احلكضضم موضضضوأ     -وكضضان جمضضرئ اجتيضضاز  مقابلضضة الللنضضة بنلضضا     

 قيضضة، طاملضضا أن ئرجضضة   يعتضضة غضضري كضضاو للقضضوا باسضضتي اء كافضضة متطلبضضا  ال      -التن يضضذ

حسضبما   %75إال ان ا    صي اىل احلد الذا يإهله لل قية وهضو   %50 قييمه وإن  اوز  

 ضبط مضضن إجضراءا  اسضضتكمادا اثنضاء عمليضضة التن يضذ، وكانضضق اجل ضة انئاريضضة قضد باةضضر        

إجراءا  اسضتكماا ال قيضة حسضبما  قتضضيه بضاقي متطلبا  ضا وفقضا ملضا قضض  بضه احلكضم            

التن يذ، و ضبط عنضد اسضتكماا هضذ  االجضراءا  أن طالض  التن يضذ غضري مسضت م  دضا            حمي 

استنائا ملا ذكر، لذلك يكون قاضي التن يذ عندما قرر يف ضوء ذلك غلضم ملضف التن يضذ    

ن ائيضضضا لتمضضضام التن يضضضذ قضضضد  قيضضضد كنطضضضوق السضضضند التن يضضضذا مربوطضضضا بأسضضضبابه واسضضضتوف       

بضضه، وبالتضضالي فإنضضه حتضض  مضضع افضض اض أن املنازعضضة        اختصا ضضه يف عمليضضة التن يضضذ املنوطضضة   

املذكورة وبالتضالي   72من املائة  2موضوأ الطاعن املاثي  ندرج ضمن البند) أ( من ال قرة 

جائز الطعن في ا امام حمكمة االستئناو، فإن موضوأ الطعضن اعتبضارا ملضا ذكضر يكضون      

 غري قائم عل  أساس حريا بالرف .

********** 
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 )إئارا( 29/9/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبدالعزيز اليعكوبي 

 وعضوية املستشارين: إبراهيم سيد أمحد الط ان، طارق فت ي يوسف.

(124) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  79)الطعن رقم 

( أوامر رئيس الدولضة. جنسضية.  ضندوق معاةضا  ومكافضه  التقاعضد املدنيضة نمضارة         1

 اش. قرار إئارا. موارئ بشرية وموظ ون عموميون. نظام عام.ابوظ". مع

اجلنسية املكتسبة سواء كانق حبكم القانون أو بالتلنس يت دئ بدايضة سضريان ا    -

 2002لسضنة  1قانونضا. قضرار رئضيس الدولضة رقضم       من  اريم استكماا انجراءا  املتطلبه

لن ضاذ ويسضمو علض  غضري مضن      . اعتبار  هو القانون الواجض  ا 24/6/2002الصائر بتاريم 

 القوانط. أساس ذلك وعلته.  

ال حمي ل حتلاج باحثر الكاةف لل صوا عل  اجلنسية حبكم القضانون وسضريان    -

 أثارها بأثر رجعي اعتبارًا من واقعة املي ئ.

مإئا ذلك. عدم احقية الطاعن يف ضم مد خدمته السابقة إال من  اريم اسضتكماا   -

 و دور املرسوم االحتائا كن  ا له. علة ذلك. انجراءا  املطلوبة

انت اء احلكم إىل رف  طل  ضم مدة خدمة الطاعن السضابقة علض   ضاريم حصضوله      -

 عل  اجلنسية لدى ج ة انئارة واحتساب ا ضمن مد معاةه التقاعدا.   يح.  

الضذا جييضز ملضن حصضي      2019/  23ثبو  إحالته للتقاعد قبضي  ضدور القضانون رقضم      -

جنسية الدولة طل  ضم مدة خدمته السابقة علض  احلصضوا علض  اجلنسضية علض  أن       عل 

من املر   الضذا يضإئا علض  أساسضه االةض اكا        526/5يإئا عن ا مقابي ضم بواقع 

بتاريم  قديم طلض  الضضم عضن املضدة املضرائ ضضم ا وانت ضاء احلكضم علض   طبيقضه يف حقضه            

 لعدم سريانه بأثر رجعي.   يح.  

  

 أسباب الطعن بالنق . السب  الغري منتج " . ( نق  "2

قيام احلكضم املطعضون فيضه علض  أكثضر مضن ئعامضة .  عييبضه يف احضداها ال يضإئا إىل            -

 نقضه طاملا أن الدعاما  الص ي ة ال  قام علي ا  ك   حلمي قضائه. مثاا.  
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يف ةضأن   1972لسضنة   17( من القانون االحتائا رقم 1إنه إذا كانق املائة رقم ) -1

اجلنسية وجوازا  الس ر و عدي  ه  نيف عل  أنه ) كتسض  اجلنسضية حبكضم القضانون     

أو بالتبعيضة أو بضضالتلنس وفقضضًا ححكضضام املضضوائ التاليضة(، فضضإن املقضضرر كوجضض  املضضائة احوىل   

كضي  أن : )) 24/6/2002ئر بتاريم الصا 2002( لسنة 1من قرار رئيس الدولة رقم )

سضضضية الدولضضضة كرسضضضوم وفقضضضًا ححكضضضام قضضضانون اجلنسضضضية  مضضضن حصضضضي او حيصضضضي علضضض  جن

وجوازا  الس ر سواء كان ذلك حبكم القانون او التلنس يعتة سريان مضنح اجلنسضية   

. و بعضا لضذلك فإنضه إذا كانضق     (من  اريم اسضتكماا انجضراءا  املطلوبضة وفقضًا للقضانون (     

 ضاريم املضي ئ، إال    اجلنسية املكتسبة حبكم القانون  عتضة مضن حيضث املبضدأ سضارية مضن      

سواء كانضق حبكضم القضانون أو    -أنه ملا كان قرار رئيس الدولة حيدئ بداية سريان ا 

مضضن  ضضاريم اسضضتكماا إجراءا  ضضا املتطلبضضة قانونضضا، وكضضان املسضضتقر عليضضه يف    –بضضالتلنس 

القضاء بالدولة أن قرارا  وأوامر و وجي ا   اح  السمو رئيس الدولة بص ته رئيسضا  

 -وكما جرى عليضه العضرو الدسضتورا يف البلضد    -حاكمًا نمارة أبو ظ"، للدولة أو 

 قضضوم مقضضام القضضانون وبالتضضالي  عتضضة واجبضضة الن ضضاذ، لضضذلك فضضإن بدايضضة سضضريان اجلنسضضية يف  

احلضالتط وفقضضا ملضضا هضضو وارئ يف القضضرار املضذكور  كضضون مضضن  ضضاريم اسضضتكماا إجراءا  ضضا   

رئ  احلكضضضم كمضضضا أو -مضضضن احوراق   وفقضضضا للقضضضانون. وملضضضا كضضضان ذلضضضك، وكضضضان الضضضبط

ية ئولة انمضارا  )حبكضم   أن )املستأنف قد حصي عل  جنس-املطعون فيه عن  واب 

، ومت  سضضليله لضضدى الصضضندوق املسضضتأنف ضضضد  احوا    23/12/2000( بتضضاريم القضضانون

) ضضندوق معاةضضا  ومكافضضه  التقاعضضد يف إمضضارة أبضضوظ"( اعتبضضارا مضضن هضضذا التضضاريم،        

قضضضرار رئضضضيس ئولضضضة االمضضضارا  رقضضضم     ن املسضضضتأنف قضضضد أئركضضضه  ضضضدور    وكضضضان الثابضضضق أ 

والضضضذى حسضضضمق املضضضائة احوىل منضضضه  ضضضاريم بضضضدء    24/6/2002بتضضضاريم  2002(لسضضضنة1)

سريان ا ثار امل  بة عل  احلصوا عل  اجلنسية وكقتضاها أ بح املعوا عليضه يف هضذا   

هضو   - ضا مسضتقبً    ملن حصضلوا بال عضي علض  جنسضية الدولضة او سي صضلون علي       –الشأن 

 ضضاريم اسضضتكماا انجضضراءا  املطلوبضضة وفقضضًا لقضضانون اجلنسضضية وجضضوازا  السضض ر، سضضواء      

 -كضضان احلصضضوا علضض  اجلنسضضية حبكضضم القضضانون أو بضضالتلنس، فإنضضه  يكضضون ممتنعضضًا 

 طبيم مضا حيضاج بضه املسضتأنف      -كوج  احئاة التشريعية واجبة التطبيم سال ة الذكر

وا علضض  اجلنسضضية حبكضضم القضضانون وسضضريان  ثارهضضا يف ةضضأنه مضضن احثضضر الكاةضضف لل صضض

اعتبارا من واقعة املي ئ، حيث يسرى عليه قضرار رئضيس الدولضة املشضار اليضه، وعليضه فض         

ومن ذلك مدى أحقيته يف ضضم  -انونية بسب  حصوله عل  اجلنسية      له أية  ثار ق

املطلوبضة و ضدور املرسضوم    إال مضن  ضاريم اسضتكماا انجضراءا       -مدئ خدمته السضابقة  
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االحتضضائا كن  ضضا لضضه، وذلضضك أخضضذًا كضضا سضضبم وحبسضضبان أن املسضضتأنف   يكتسضض  اضضة    

مركز قانوني مت صن بضم مدة خدمتضه قبضي  ضدور القضرار املشضار إليضه وأنضه   يطضرأ         

علض  القاعضدة القانونيضة املشضضار الي ضا الض   ضضمن ا القضضرار أيضة  غضيريا  حلقضق املسضضتأنف          

حقه قبي  اريم  قاعد ( لذلك يكون ما ينعا  الطاعن ب ذا الشأن غري وجيضه.  وسر  يف 

بعضضضد  عديلضضض ا كوجضضض   – 2000( لسضضضنة 2( مضضضن القضضضانون رقضضضم )20وإذا كانضضضق املضضضائة )

 يضز   –، كما أورئ  احلكم املطعضون فيضه عضن  ضواب    2019( لسنه 23القانون رقم )

بقة علضض  احلصضضوا علضض    ملضضن حصضضي علضض  جنسضضية الدولضضة طلضض  ضضضم مضضدة خدمتضضه السضضا       

( مضضن املر ضض  الضضذا  ضضإئا علضض     %26اجلنسضضية علضض  أن يضضإئا عن ضضا مقابضضي ضضضم بواقضضع )    

أساسه االة اكا  بتاريم  قديم طل  الضم عضن امُلضدة املضرائ ضضم ا، إال انضه ملضا كضان        

)قضد أحيضي للتقاعضد بتضاريم       -كما أورئ  احلكم املطعون فيضه عضن  ضواب    –الطاعن 

علض    20املعضدا للمضائة    2019لسضنه   23 دور القضانون رقضم   أا قبي  31/08/2017

الن ضضو سضضالف الضضذكر، لضضذلك ال يسضضرا عليضضه بضضأثر رجعضضي عمضضً  كضضا هضضو مقضضرر مضضن ان       

القانون اجلديد يطبم بضأثر فضورا وال يطبضم علض  ا ثضار الض   ر بضق يف املاضضي كوجض           

يضرا لقضضائه سضليما    ع قا  نشأ  قبي العمي به( وملا كان هذا الذا ساقه احلكم  ة

 وموافقا للقانون لذلك يكون النعي عليه كا ذكر غري ذا أساس.

وحيث إنه خبصو  الشضم الثضاني مضن النعضي والضذا يتمسضك فيضه الطضاعن بتعييض            -2

احلكضضم املطعضضون فيضضه كخال ضضة القضضانون حضضط اعتضضة طلضض  ضضضم اودمضضة املقضضدم منضضه غضضري  

وليس اثناء مدة خدمته، فإنه أيضا كضان وجضه     منتج بعلة  قد ه بعد إحالته عل  التقاعد

الرأا فيما أثري ب ذا الشأن فإن املستقر عليه قضاء أن قيضام احلكضم املطعضون فيضه علض       

أكثر من ئعامة و عييبضه يف إحضداها ال يضإئا إىل نقضضه طاملضا ان الضدعاما  الصض ي ة        

عون فيضه  سضبيبا   ال  قام علي ا  ك ي لوحدها حلمله، وملا كان ما أورئ  احلكم املط

الصضضضضضائر بتضضضضضاريم  2002( لسضضضضضنة 1لقضضضضضضائه اسضضضضضتنائا لقضضضضضرار رئضضضضضيس الدولضضضضضة رقضضضضضم )  

كافيا لوحد  لتةيضر النتيلضة الض  انت ض  إلي ضا لضذلك يكضون  عييبضه يف          24/6/2002

 هذا الشم غري منتج.

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

ه  ت صضي فضضي   احوراق ومضن احلكضم املطعضون فيض     حيث إن الوقائع حسبما يستخليف مضن 

أن املضضضدعي )الطضضضاعن( أقضضضضام ضضضضد املضضضدع  علي مضضضا )املطعضضضون ضضضضدهما( أمضضضام حمكمضضضة  

الضضضضدعوى رقضضضضم  20/8/2020بتضضضضاريم  أبضضضضوظ" لبسضضضضرة والضضضضدعاوى املدنيضضضضة وانئاريضضضضة 
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: ، ثانيضضاأوال : بقبضضوا الضضدعوى ةضضك  -كضضم: طلضض  يف ختام ضضا احل 2020لسضضنة104

وحتض    29/01/1978م خدمته من  ضاريم  بالزام املدع  علي ما بض -1ويف املوضوأ 

 23/12/2020 ضضضاريم حصضضضوله علضضض  جنسضضضية ئولضضضة االمضضضارا  العربيضضضة املت ضضضدة بتضضضاريم 

الزام املضدع  علي ضا الثانيضة بتسضديد حصضة ج ضة        -2وقبوا اة اكا ه عن هذ  املدة، 

العمي من االة اكا  عضن املضدئ املطلضوب ضضم ا. ثالثضا: إلضزام املضدع  علي مضا بالرسضوم          

–واملصروفا  واح عاب. وذلك عل  سند من أنه الت م بالعمي لدى املضدع  عليضه الثضاني    

حصي علض  جنسضية    23/12/2020وبتاريم  29/01/1978اعتبارا من -............... 

ئولة االمارا  العربية املت دة حبكم القانون وهو ما يكون معضه "مواطنضا" امارا يضا مضن     

قضضضد اقضضضام ئعضضضاوى قضضضضائية  ضضضا  املضضضدع  علي مضضضا أرقضضضام     ضضضاريم  عيينضضضه وبضضضأثر رجعضضضي. و 

ائارا  81/2019والضضدعوى رقضضم  10/2018واملسضتأن ة باالسضضتئناو رقضم    68/2017

إال أن هضذ  الضضدعاوى انت ضضق بعضدم القبضضوا لعضضدم قيامضه بضضالتظلم املشضضار إليضه كوجضض  نضضيف     

يم طلض  إىل  من قانون معاةا  ومكافضه  التقاعضد. واعتبضارا لضذلك قضام بتقضد       79املائة 

لضضضم مضضدة خدمتضضه ومت الضضرئ عليضضه بتضضاريم       18/06/2020املضضدع  عليضضه احوا بتضضاريم   

خض ا   06/07/2020، و ظلم من قضرار املضدع  علي ضا االوىل بتضاريم     02/07/2020

بضضرف  طلبضضه، فأقضضام ئعضضوا     19/07/2020أجضضي ث ثضضط يومضضا ومت الضضرئ عليضضه بتضضاريم   

. وهسضضك 10/08/2020البضضق يف الضضتظلم بتضضاريم   املاثلضضة خضض ا ث ثضضط يومضضًا مضضن  ضضاريم 

مضن القضانون االحتضائا     29بكونه يسضت م ضضم مضدة خدمتضه اسضتنائا ححكضام املضائ ط        

يف ةضضضأن  2000لسضضضنة 2مضضضن القضضضانون رقضضضم  20مكضضضررة واملضضضائة  1974لسضضضنة 13رقضضضم 

معاةضضا  ومكافضضه  التقاعضضد نمضضارة ابوظضض ، طالبضضا احلكضضم بطلبا ضضه سضضال ة البيضضان.       

قضق احملكمة بعدم جواز نظضر الضدعوى لسضابقة ال صضي في ضا       30/9/2020 و لسة

ائارا واملسضضضضتأن ة  2017لسضضضضنة  68كوجضضضض  االحكضضضضام الصضضضضائرة يف الضضضضدعوى رقضضضضم    

علضض  الن ضضو الضضوارئ   2019لسضضنة 81والضضدعوى رقضضم   2018لسضضنة  10باالسضضتئناو رقضضم  

ذا احلكضضضم باحسضضضباب، وإلضضضزام املضضضدعي الرسضضضوم واملصضضضروفا . طعضضضن املضضضدعي علضضض  هضضض    

قضق احملكمضة بقبضوا    22/12/2021، و لسة 2020لسنة  120باالستئناو رقم 

االسضضتئناو ةضضك  ويف املوضضضوأ برفضضضه و أييضضد احلكضضم املسضضتأنف وألزمضضق املسضضتأنف   

، وبتضضضاريم 2021لسضضضنة  7املصضضضروفا . فطعضضضن عليضضضه املسضضضتأنف بضضضالطعن بضضضالنق  رقضضضم  

طعضون فيضه وإحالضة القضضية     حكمق حمكمة النق  بنق  احلكم امل 17/3/2021

إىل احملكمضضة مصضضدر ه لنظرهضضا مضضن جديضضد، وألزمضضق الصضضندوق املطعضضون ضضضد  الرسضضم    

واملصضضضروفا  وأمضضضر  كصضضضائرة التضضضأمط. ون ضضضاذا لل كضضضم النضضضاق  أحيضضضي االسضضضتئناو     
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جمدئا أمام حمكمة االستئناو، وبعد  داوله أمام ا قضضق فيضه  لسضة     120/2020

ستأنف وإعائة الدعوى جمدئا اىل حمكمة أوا ئرجة بإلغاء احلكم امل 20/4/2021

الدائرة انئارية لل صي في ا، وأبقضق ال صضي يف املصضروفا . وبعضد  ضداوا الضدعوى أمضام        

حكمضضا قضضضق فيضضه:  18/5/2021احملكمضضة االبتدائيضضة أ ضضدر  هضضذ  احخضضرية بتضضاريم 

ى. إلضزام املضدعي مصضروفا  الضدعو    -2 .بقبوا الدعوى ةكً  ورفض ا موضضوعاً -1

. 2021لسضنة   49  يلم هذا احلكم قبوال لدى املضدعي فطعضن عليضه باالسضتئناو رقضم      

قضضضضق احملكمضضضة بقبضضضوا االسضضضتئناو ةضضضكً ، ويف املوضضضضوأ    27/7/2021و لسضضضة 

برفضه و أييد احلكم املستأنف وذلك عل  الن و املضبط باحسضباب، وألزمضق املسضتأنف     

لسضضنة  79فطعضضن عليضضه بضضالنق  رقضضم    يضضر   املسضضتأنف هضضذا احلكضضم، باملصضضروفا . 

، وقدم املطعون ضد  بواسضطة إئارة قضضايا احلكومضة مضذكرة بضالرئ، وعضرض       2021

الطعن عل  هذ  احملكمة يف غرفضة مشضورة، فضرأ  أنضه جضدير بضالنظر، وحضدئ  جلسضة         

 لنظر .

حيث أقيم الطعن عل  سب  وحيد ينع  به الطضاعن علض  احلكضم املطعضون فيضه فال ضة       

اوطأ يف  طبيقه والقصور يف التسبي  وال سائ يف االسضتدالا واالخض ا حبضم    القانون و

مضضن القضضانون رقضضم   20الضضدفاأ، إذ أنضضه اسضضتند يف رفضضضه ئعضضوى الطضضاعن ححكضضام املضضائة    

بشضضأن معاةضضا  ومكافضضه  التقاعضضد نمضضارة أبضضوظ" وأغ ضضي  طبيضضم احثضضر   2000لسضضنة2

يف ةضان   1972لسضنة   17ائا رقضم  مضن القضانون االحتض    17الرجعي وفقا ححكضام املضائة   

اجلنسية وجوازا  الس ر الضذا يسضمو علض  القضانون احمللضي والض   ضنيف علض  اكتسضاب          

اجلنسضضضية حبكضضضم القضضضانون او بالتبعيضضضة أو بضضضالتلنيس وفقضضضا لبحكضضضام املقضضضررة يف هضضضذا   

مكضضررا واملضضائة  1974لسضضنة  13مضضن القضضانون االحتضضائا رقضضم  39القضضانون. وم ضضائ املضضائة 

يف ةضضان معاةضضا  ومكافضضه  التقاعضضد يف إمضضارة     2000لسضضنة  2القضضانون رقضضم  مضضن  20

أبضضضوظ" أن أحقيضضضة املوظضضضف يف ضضضضم اودمضضضة السضضضابقة لتضضضاريم التلضضضنس يسضضضرا علضضض          

املكتسبط لللنسية انمارا ية عن طريم التلنس، أمضام املكتسضبون لللنسضية حبكضم     

هضضذا املقتضضض  باعتبضضار القضضانون )أا احلا ضضلون علضض  جنسضضية أ ضضليه( فضض  يسضضرا علضضي م  

اكتسضضاب م لللنسضضية حبكضضم القضضانون جيعلضض ا سضضارية يف حق ضضم مضضن  ضضاريم املضضي ئ. أمضضا       

خبصو  ما أةار إليه احلكم املطعون فيه من عدم  قديم الطاعن طلبه لضضم خدمتضه   

إال بعد إحالته عل  التقاعد فمرئوئ عليه بأن القانون من ه خيار الللوء للصضندوق ومضن   

ة خ ا مدة مخس سنوا  من اسضت قاق احلقضوق املطالض  ب ضا، وان هضذ       بعد  للم كم
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املدة   ه  بالنظر لتاريم قيد الدعوى، كما ان املطالبا  القضائية السابقة قطعضق  

هذ  املدة. ذلك أن الطضاعن قضام بتقضديم طلض  إىل  ضندوق مكافضه  ومعاةضا  أبضوظ"         

بتعضضضضضذر  2/7/2020م ومت الضضضضضرئ عليضضضضضه بتضضضضضاري 18/6/2020لضضضضضضم خدمتضضضضضه بتضضضضضاريم 

بتقضديم  ظلضم علض  هضذا      6/7/2020االستلابة للطلض ، وعط ضا علض  ذلضك قضام بتضاريم       

بتعضضضذر  19/7/2020القضضضرار، أا خضضض ا مضضضدة ث ثضضضط يومضضضا، ومت الضضضرئ عليضضضه بتضضضاريم      

االستلابة للطل ، ثم قام بعد ذلك بتقديم ئعوا  أمام احملكمة خض ا ث ثضط يومضا مضن     

، مما يكون معضه الطضاعن قضد اسضتوف  مجيضع انجضراءا  املتطلبضة         اريم البق يف التظلم

وقدم مطالبا ه ئاخي ا جاا احملدئة. واحلكم املطعون فيضه إذ قضض  علض  نقضي  ذلضك      

     يكون قد خالف   يح الواقع والقانون مما يعيبه ويوج  نقضه.

نون ( مضضن القضضا 1وحيضضث إن هضضذا النعضضي غضضري سضضديد، ذلضضك أنضضه إذا كانضضق املضضائة رقضضم )         

يف ةأن اجلنسية وجوازا  الس ر و عدي  ه  ضنيف علض     1972لسنة  17االحتائا رقم 

أنضضه ) كتسضض  اجلنسضضية حبكضضم القضضانون أو بالتبعيضضة أو بضضالتلنس وفقضضًا ححكضضام املضضوائ   

 2002( لسضنة  1التالية(، فإن املقرر كوجض  املضائة احوىل مضن قضرار رئضيس الدولضة رقضم )       

أن : ) كي مضن حصضي او حيصضي علض  جنسضية الدولضة        2002/  6/  24الصائر بتاريم 

كرسضضوم وفقضضًا ححكضضام قضضانون اجلنسضضية وجضضوازا  السضض ر سضضواء كضضان ذلضضك حبكضضم          

القانون او التلنس يعتة سريان منح اجلنسية من  ضاريم اسضتكماا انجضراءا  املطلوبضة     

نون  عتة مضن  وفقًا للقانون(. و بعا لذلك فإنه إذا كانق اجلنسية املكتسبة حبكم القا

حيضث املبضضدأ سضارية مضضن  ضضاريم املضي ئ، إال أنضضه ملضضا كضان قضضرار رئضضيس الدولضة حيضضدئ بدايضضة      

من  اريم اسضتكماا إجراءا  ضا    –سواء كانق حبكم القانون أو بالتلنس -سريان ا 

املتطلبة قانونا، وكضان املسضتقر عليضه يف القضضاء بالدولضة أن قضرارا  وأوامضر و وجي ضا          

-يس الدولضضة بصضض ته رئيسضضا للدولضضة أو حاكمضضًا نمضضارة أبضضو ظضض"،      ضضاح  السضضمو رئضض 

 قوم مقام القانون وبالتالي  عتة واجبضة   -وكما جرى عليه العرو الدستورا يف البلد

الن ضضضاذ، لضضضذلك فضضضإن بدايضضضة سضضضريان اجلنسضضضية يف احلضضضالتط وفقضضضا ملضضضا هضضضو وارئ يف القضضضرار  

لقضانون. وملضا كضان ذلضك، وكضان      املذكور  كون من  اريم استكماا إجراءا  ا وفقضا ل 

أن )املسضتأنف قضد    -كما أورئ  احلكم املطعون فيه عضن  ضواب  -البط من احوراق  

، ومت 23/12/2000حصضضضي علضضض  جنسضضضية ئولضضضة انمضضضارا  )حبكضضضم القضضضانون( بتضضضاريم  

 سليله لدى الصندوق املستأنف ضد  احوا ) ضندوق معاةضا  ومكافضه  التقاعضد يف     

ا من هذا التاريم ، وكان الثابق أن املسضتأنف قضد أئركضه  ضدور     إمارة أبوظ"( اعتبار
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والضذى حسضمق    24/6/2002بتضاريم  2002( لسضنة  1قرار رئيس ئولضة االمضارا  رقضم )   

املضضضائة احوىل منضضضه  ضضضاريم بضضضضدء سضضضريان ا ثضضضار امل  بضضضة علضضضض  احلصضضضوا علضضض  اجلنسضضضضية         

ي علض  جنسضية الدولضة    ملضن حصضلوا بال عض    –وكقتضاها أ بح املعوا عليه يف هذا الشضأن  

هو  اريم استكماا انجضراءا  املطلوبضة وفقضًا لقضانون      -او سي صلون علي ا مستقبً  

اجلنسضضية وجضضوازا  السضض ر، سضضواء كضضان احلصضضوا علضض  اجلنسضضية حبكضضم القضضانون أو        

كوجضض  احئاة التشضضريعية واجبضضة التطبيضضم سضضال ة      -بضضالتلنس، فإنضضه يكضضون ممتنعضضًا    

بضضه املسضضتأنف مضضن احثضضر الكاةضضف لل صضضوا علضض  اجلنسضضية     طبيضضم مضضا حيضضاج –الضضذكر 

حبكم القانون وسضريان  ثارهضا يف ةضأنه اعتبضارا مضن واقعضة املضي ئ، حيضث يسضرى عليضه           

قرار رئيس الدولة املشار اليه، وعليه ف       له أية  ثضار قانونيضة بسضب  حصضوله علض       

إال مضضن  ضضاريم   - ومضضن ذلضضك مضضدى أحقيتضضه يف ضضضم مضضدئ خدمتضضه السضضابقة     -اجلنسضضية 

استكماا انجراءا  املطلوبة و ضدور املرسضوم االحتضائا كن  ضا لضه، وذلضك أخضذًا كضا         

سبم وحبسبان أن املستأنف   يكتس  اة مركز قانوني مت صن بضم مضدة خدمتضه   

قبضضي  ضضدور القضضرار املشضضار إليضضه وأنضضه   يطضضرأ علضض  القاعضضدة القانونيضضة املشضضار الي ضضا الضض   

أيضة  غضيريا  حلقضق املسضتأنف وسضر  يف حقضه قبضي  ضاريم  قاعد (لضذلك           ضضمن ا القضرار   

( من القضانون رقضم   20يكون ما ينعا  الطاعن ب ذا الشأن غري وجيه. وإذا كانق املائة )

، كمضا أورئ   2019( لسضنه  23بعد  عديل ا كوج  القضانون رقضم )   – 2000( لسنة 2)

نسضية الدولضة طلض  ضضم مضدة       يضز ملضن حصضي علض  ج     –احلكم املطعون فيه عن  ضواب 

خدمتضضه السضضابقة علضض  احلصضضوا علضض  اجلنسضضية علضض  أن يضضإئا عن ضضا مقابضضي ضضضم بواقضضع        

( من املر   الذا  إئا عل  أساسضه االةض اكا  بتضاريم  قضديم طلض  الضضم عضن        26%)

كمضضا أورئ  احلكضضم املطعضضون فيضضه عضضن  –امُلضضدة املضضرائ ضضضم ا، إال انضضه ملضضا كضضان الطضضاعن 

 23أا قبي  دور القضانون رقضم    31/08/2017للتقاعد بتاريم  ) قد أحيي  - واب

علض  الن ضو سضالف الضذكر، لضذلك ال يسضرا عليضه بضأثر          20املعضدا للمضائة    2019لسنه 

رجعي عمً  كا هو مقرر من ان القانون اجلديد يطبم بأثر فضورا وال يطبضم علض  ا ثضار     

( وملا كان هذا الضذا سضاقه   ال   ر بق يف املاضي كوج  ع قا  نشأ  قبي العمي به

احلكم  ةيرا لقضائه سليما وموافقا للقانون لذلك يكون النعضي عليضه كضا ذكضر غضري      

 ذا أساس.

وحيث إنه خبصو  الشم الثاني من النعي والذا يتمسك فيه الطاعن بتعيي  احلكضم  

ة املطعون فيه كخال ة القضانون حضط اعتضة طلض  ضضم اودمضة املقضدم منضه غضري منضتج بعلض           



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
992 

 قد ه بعضد إحالتضه علض  التقاعضد ولضيس اثنضاء مضدة خدمتضه، فإنضه أيضا كضان وجضه الضرأا              

فيما أثري ب ذا الشأن فإن املستقر عليه قضاء أن قيام احلكم املطعون فيضه علض  أكثضر    

من ئعامة و عييبه يف إحداها ال يإئا إىل نقضه طاملا ان الدعاما  الص ي ة الض  قضام   

ه، وملا كان ما أورئ  احلكم املطعون فيضه  سضبيبا لقضضائه    علي ا  ك ي لوحدها حلمل

 24/6/2002الصضضضائر بتضضضاريم  2002( لسضضضنة 1اسضضضتنائا لقضضضرار رئضضضيس الدولضضضة رقضضضم )  

كافيا لوحد  لتةيضر النتيلضة الض  انت ض  إلي ضا لضذلك يكضون  عييبضه يف هضذا الشضم غضري            

 منتج.

 

********** 
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 )مدني عمالي( 29/9/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –د املستشار/ عثمان مكرم برئاسة السي

 وعضوية املستشارين: أزهرا مبار ، طارق فت ي يوسف .

(125) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  285،  284)الطعنان رقما 

( حكم " الطعن يف احلكم". طعن " ما جيوز ومضا ال جيضوز الطعضن فيضه ". نقض . مضا       1

 مر املقضي. جيوز وما ال جيوز الطعن فيه بالنق  ". قوة اال

عدم جواز الطعن يف احلكم ممن قبله  راحة أو ضمنًا أو ممن قضض  لضه بطلبا ضه.     -

استئناو املدع  وحد  لل كم ئون املدعي عليه. عدم جواز طعضن احخضري بضالنق  علض      

احلكم الصائر يف االستئناو إال يف حدوئ ما قضق به حمكمضة االسضتئناو مضن زيضائة     

ائي الذا قبله و  يستأن ه و ضار حضائزا لقضوة احمضر املقضضي      ملا قض  به احلكم االبتد

 به بالنسبة له. مثاا.     

  

 ( أجر. خدمة مدنية. عمي. موارئ بشرية وموظ ون عموميون. 2

اعتبار مدة اودمة متصلة. مناطه. خضوأ كامضي املضدة لنظضام قضانوني واحضد ولضيس        -

مضضي إىل العمضضي مضضن نظضضام اضضضع   جمضضرئ التوا ضضي املضضائى وحضضد . مضضإئى ذلضضك. انتقضضاا العا   

لضضروابك القضضانون العضضام إىل نظضضام اضضضع للقضضانون اوضضا . اعتبضضار مضضدة خدمتضضه من صضضلة    

 صضع كي مدة من ا للنظام الذا كان حيكم ا.

  

 ( أجر. عمي. ةركا . موارئ بشرية وموظ ون عموميون. مكافه . 3

زارة الصض ة االحتائيضة   نقي  بعية املنشضأ  الصض ية الكائنضة يف إمضارة أبضوظ" مضن و       -

إىل اديئضضضة العامضضضة وضضضدما  الصضضض ة بإمضضضارة ابضضضوظ" ثضضضم إىل ةضضضركة أبضضضوظ" للخدمضضضة   

الصضض ية وكي يضضة  عضضيط املضضوظ يط العضضامليط ب ضضا وطريقضضة احتسضضاب مسضضت قا  ن ايضضة       

خضضدمت م  نظم ضضا القضضرارا  الصضضائرة عضضن جملضضس الضضوزراء وا لضضس التن يضضذا يف هضضذا         

 .  الشأن. أساس ذلك. مثاا
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 ( نق  " أسباب الطعن بالنق . 4

الطعن بالنق . وجوب أن ينص  النعي عل  عي  قام عليه احلكم و إال كان غضري   -

 مقبوا. مثاا. 

  

املقرر ض يف قضاء هذ  احملكمة ض أن قبوا الطعن بطريم النق  من عدمضه مسضألة      -1

وال ُيصضار إىل حبضث   متعلقة بالنظام العام   صي في ا حمكمة الضنق  مضن  لقضاء ذا  ضا،     

أسضضباب الطعضضن إال إذا كضضان هضضذا الطعضضن مقبضضواًل، ومضضن املقضضرر أيضاضضا أن الضضنيف يف املضضائة   

( مضضضن قضضضانون انجضضضراءا  املدنيضضضة علضضض  أن )ال جيضضضوز الطعضضضن يف اححكضضضام إال مضضضن  150)

احملكوم عليه، وال جيوز ممن قبي احلكضم  ضراحة أو ضضمناا أو ممضن قضضي لضه بكضي        

القانون عل  غضري ذلضك( يضدا علض  أنضه إذا قبضي املضدع  عليضه احلكضم          طلبا ه ما   ينيف 

االبتدائي و  يستأن ه وإ ا استأن ه املدعي وحد  فإنه ال حيم للمضدع  عليضه أن يطعضن    

بطريم النق  عل  احلكم الصائر يف االستئناو إال يف حدوئ مضا قضضق بضه احملكمضة     

و  يستأن ه والذا  ضار حضائزاا لقضوة     من زيائة ملا قض  به احلكم االبتدائي الذا قبله

احمر املقضي بضه بالنسضبة لضه، وأن نطضاق الطعضن بضالنق  يت ضدئ باحسضباب الض  يبضدي ا           

الطاعن وال يتسع لغري احلكم املطعون فيه والذى يست دو الطضاعن نقضضه ، ملضا كضان     

مضن  ذلك وكان نطاق الطعن حمضدئ كضا قضضي بضه ابتضدائيًا وأيضد  احلكضم املطعضون فيضه          

مكافضضضضضأة ن ايضضضضضة خدمضضضضضة ومبلضضضضض    ئرهضضضضضم855633حقيضضضضضة املطعضضضضضون ضضضضضضد  يف مبلضضضضض   أ

ئرهضضم بضضدا التعضضضيط واالسضضتبقاء عضضن مضضضدة اضضان سضضنوا  سضضضابقة علضض  انت ضضضاء        192544

رغضضم خطضضإ  يف حسضضاب    –خدمتضضه، وكانضضق الطاعنضضة    سضضتأنف احلكضضم االبتضضدائي     

أ فضض ع عضن قضضائه    املكافأة وئاعه لطل  البدا املذكور يف ظي الضدفع بعضدم السضما   

احمضر الضذا ال جيضوز معضه للطاعنضة الطعضن فيضه بطريضم          –بأزيد مما ُطلض  كبضدا إجضازة    

النق  ويتعط لذلك القضاء بعدم قبوا الطعن، ولضيس  ض ي ًا أن جممضوأ املسضت قا      

ئرهضضم إذ الثابضضق  957774الض  انت ضض  احلكضم االبتضضدائي إىل أحقيضضة الطضاعن دضضا مبلض      

ئرهضم ئون اعتبضار    1150318م أحقية املطعون ضد  ملا جمموعضه  كدونا  هذا احلك

للخطأ املائا الذا وقضع فيضه يف اجلمضع و ض  ه احلكضم املطعضون فيضه والضذا   ُيعضدا          

بزيائ ضه إىل   7/2020يضوم مضن ةض ر     17احلكم االبتدائي إال يف مسضألة حسضابه حجضر    

الطاعنضضة وال  ئرهضضم والضض     كضضن حمضضي اعضض اض    13133ئرهضضم بضضداًل مضضن    30129

 .يشمل ا نطاق الطعن املاثي
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وعلضضضي مضضضا انت ضضضق إليضضضه اديئضضضة العامضضضة    -يف قضضضضاء هضضضذ  احملكمضضضة   -املسضضضتقر -2

إئارا هيئضضضضضة عامضضضضضة جلسضضضضضة    2012لسضضضضضنة  69حملكمضضضضضة الضضضضضنق  يف الطعضضضضضن رقضضضضضم    

أن املنايف يف اعتبار اودمة متصلة ليس بالتوا ي املائا وحد  وإ ضا  -25/6/2012

كضضذلك اسضضتمرار خضضضوأ كامضضي مضضدة اودمضضة لنظضضام قضضانوني واحضضد  يشضض يف العتبارهضضا 

وبالتالي فضإذا مضا انتقضي العامضي مضن نظضام اضضع لضروابك القضانون العضام إىل العمضي حتضق             

مظلة القانون اوا  ف   عد مدة خدمته يف النظضامط خدمضة متصضلة و بقض  كضي مضدة       

 .من ما من صلة خاضعة للنظام الذا حيكم ا

رارا  الصضائرة عضضن جملضضس الضوزراء و ا لضضس التن يضذا مسضضألة نقضضي    نظمضق القضض إذ  -3

 بعية املنشه  الص ية الكائنة يف إمارة أبو ظ" من وزارة الص ة االحتائيضة إىل اديئضة   

العامضضة للخضضدما  الصضض ية بإمضضارة أبضضو ظضض" ثضضم إىل ةضضركة أبضضوظ" للخضضدما  الصضض ية   

ه  ب ضضذ  اديئضضة وطريقضضة احتسضضاب  وكضضذا كي يضضة  عضضيط املضضوظ ط العضضاملط بتلضضك املنشضض   

 9/2004ب جلسضضة /5مسضضت قا  ن ايضضة خضضدمت م فضضنيف قضضرار ا لضضس التن يضضذا رقضضم     

علضضض  انضضضه" يضضضتم اسضضضتيعاب كافضضضة العضضضاملط يف الوحضضضدا     6/6/2004الصضضضائر بتضضضاريم 

الصضض ية املقضضرر نقلضض ا لل يئضضة اعتبضضارا مضضن التضضواريم الضض  يضضتم اال  ضضاق علي ضضا، كمضضا  قضضوم   

ووزارة املاليضضضة باحتسضضضاب وحتمضضضي مسضضضت قا  هضضضإالء العضضضاملط عضضضن مضضضدة      وزارة الصضضض ة

خضضدما  م السضضابقة لضضدى وزارة الصضض ة وفقضضا  حنظمضضة اودمضضة املدنيضضة، ويضضتم اال  ضضاق بضضط 

اجل ا  احمللية واالحتائية املعنية عل   لية  ن يذ هذا انجراء، كما  قوم اديئضة العامضة   

م العاملط الذين ستقوم باستيعاب م نصاع ي يد للخدما  الص ية بتضمط عقوئ استخدا

بقبودم احتساب حقوق م عن مدة خدما  م السابقة وحت   اريم  سكين م عل  مض    

اديئة عل  أساس را ب م يف ذلك التاريم"، ويف السياق ذا ه جاء يف املضذكرة املشض كة   

ملنشضأ  الصض ية   يف ةان نقي  بعيضة ا  2004( لسنة 45للعرض عل  جملس الوزراء رقم)

يف إمضارة ابضضوظ" إىل اديئضضة العامضضة للخضضدما  الصض ية نمضضارة ابضضوظ"، واملعتمضضدة بقضضرار   

بأنضه   27/12/2004الصضائر بتضاريم    2004( لسضنة  2-678/4جملس الوزراء رقم) 

" ينقي مجيع املوظ ط االحتائيط العضاملط يف الوحضدا  املقضرر نقلض ا الضوارئة يف أوال مضن       

إىل اديئضضضة العامضضضة للخضضضدما  الصضضض ية نمضضضارة ابضضضوظ" وذلضضضك اعتبضضضارا       هضضضذ  املضضضذكرة 

هضضو  ضضاريم إن ضضاء خدمضضة 31/12/2004علضض  أن  عتضضة ن ايضضة عمضضي يضضوم  1/1/2002مضضن

املوظف املقرر نقله من وزارة الص ة إىل اديئة، و قيضد  ضايف مسضت قا  ن ايضة اودمضة      

ا  م". ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان   حبسضضاب احمانضضا  للمضضوظ ط املنقضضولط حلضضط انت ضضاء خضضدم    

الطاعن وقق  دور القرارا  سضال ة البيضان يعمضي يف إمضارة ابضوظ" ويتبضع وظي يضًا وزارة        
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،ومت 1/1/2005الص ة وقضد مت اسضتيعابه يف اديئضة العامضة للخضدما  الصض ية بتضاريم        

 سكينه عل  كائر ةركة   ة وفقًا ل ئ ة املوارئ البشرية اوا ضة ب ضا مضن  ضاريم     

. وحسضضبق مكافضضأة ن ايضضة   17/7/2020إىل أن مت إن ضضاء خدمتضضه بتضضاريم    1/9/2007

وحتضضضضض   28/6/1999خدمتضضضضضه عضضضضضن ال ضضضضض ة مضضضضضن  عيينضضضضضه يف وزارة الصضضضضض ة بتضضضضضاريم    

كعرفضضضة وزارة املاليضضضة ووزارة الصضضض ة االحتضضضائيتط وفقضضضا حنظمضضضة  31/12/2004 ضضضاريم

قامضق وزارة الصض ة    اودمة املدنية وعلض  أسضاس را بضه احساسضي يف ذلضك الوقضق، وقضد       

بإيداأ مست قا  ن اية خدمته بأمانا  الشركة املطعون ضضدها حلضط انت ضاء خدمتضه،     

كوجضض  قضضرار رئضضيس اديئضضة رقضضم     1/10/2007ثضضم سضضكن علضض  كضضائر اديئضضة بتضضاريم    

(07-49–co (        بشضضأن اعتمضضائ قواعضضد وإجضضراءا   سضضكط املضضوظ ط غضضري املضضواطنط

نظمضضة اديئضضة والعضضاملط يف املنشضضه  الصضض ية التابعضضة     املعيضضنط علضض  أنظمضضة خدمضضة غضضري أ   

لل يئة، وقد نيف هذا القرار يف مائ ه السائسضة علض  انضه " يضتم احتسضاب مكافضأة ن ايضة        

اودمة عن املدة السابقة عل   اريم التسكط علض  ميزانيضة اديئضة علض  أسضاس الرا ض        

لضضي(، وحتتسضض  حم-احتضائا (احساسضي قبضضي التسضكط وفضضم أحكضضام اودمضة املدنيضضة    

مكافضضأة ن ايضضة اودمضضة ال حقضضة علضض   ضضاريم التسضضكط بشضضكي من صضضي علضض  أسضضاس      

الرا   احساسي عند انت ضاء اودمضة ال علضي مضن اديئضة "، وهضو ن ضس املقتضض  الضذا مت          

  عضضضن رئضضضيس اديئضضضة   1/7/2007يم الصضضضائر بتضضضار  33/07 ضضضضمينه يف التعمضضضيم رقضضضم   

  الطضضاعن عضضن فضض ا  خدمتضضه وفقضضا للم ضضدئا   وبالتضضالي فإنضضه يضضتعط احتسضضاب مسضضت قا

والقواعضضضد الضضضوارئة يف قضضضرارا  جملضضضس الضضضوزراء وا لضضضس التن يضضضذا وهيئضضضة اوضضضدما        

الصضض ية، وإذ التضضزم احلكضضم املطعضضون فيضضه هضضذا النظضضر وأعضضرض عضضن هسضضك الطضضاعن         

باعتبار خدمته متصلة ملتزمًا اللوائح التنظيمية والقرارا  الصضائرة عضن جملضس الضوزراء     

وا لس التن يذا ض ال  نظمق  لية نقضي  بعيضة املنشضه  الصض ية الكائنضة يف إمضارة أبضو         

ظ" من وزارة الص ة االحتائية إىل اديئة العامة للخدما  الص ية بإمضارة أبضو ظض" ثضم     

نقضضي ملكيت ضضا إىل ةضضركة أبضضو ظضض" للخضضدما  الصضض ية والضض  نظمضضق كضضذلك كي يضضة  

سابقط بتلك املنشه  وطريم احتساب مست قا  ن ايضة  التعاقد من جديد مع العاملط ال

خدمت م استنائًا إىل أن مضدة خدمتضه لضدى وزارة الصض ة  عتضة من صضلة عضن مضدة خدمتضه          

لدى اديئة، كما  عد مدة خدمته بالشركة مدة جديدة ويتعط حساب مكافضأة ن ايضة   

لصضضائرة عضضن جملضضس  خدمتضضه عضضن ال   ضضط احولضضيط وفقضضاع للضضوائح التنظيميضضة والقضضرارا  ا   

الضوزراء وا لضس التن يضضذا يف هضذا اوصضو  بينمضضا  سضوى مكافضأة ن ايضضة خدمتضه عضضن        

مدة عمله بالشركة املطعون ضدها وفقًا ل ئ ضة هضذ  الشضركة، وخلضيف احلكضم إىل      
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أن جممضضوأ مضضا يسضضت قه الطضضاعن عضضن مكافضضأة ن ايضضة اودمضضة حمسضضوبة علضض  احسضضاس         

بقاعضدة عضدم جضواز إضضرار الطضاعن بطعنضه فأيضد         ئرهضم ثضم التضزم   658993املتقدم مبل  

ئرهم و   سضتأن ه املطعضون   855633الذا كان قد قض  له كبل  احلكم االبتدائي 

ضدها، فإن احلكم املطعون فيه يكون قد التزم  رايف القانون ويكضون النعضي عليضه    

كضضضا ورئ يف هضضضذا الشضضضأن علضضض  خضضض و املسضضضتقر يف قضضضضاء هضضضذ  احملكمضضضة، وال جيضضضدا   

اعن التمسك حبساب املكافأة وفم ما ورئ بالرسضالة انلك ونيضة املوج ضة إليضه مضن      الط

 سضاندًا إىل قالضة أن ضا  تضضضمن     –أيضًا كانضق وج ضة النظضر يف  ض ت ا       –املطعضون ضضدها   

إقضضرارًا بضضاحلم املضضدع  بضضه، ذلضضك أن انقضضرار املعتضضة جيضض  أن يتضضضمن اعضض او املقضضر حبضضم  

ر به عل  سبيي اجلزم والضيقط بقصضد اعتبضار هضذا احلضم      عليه  خر ي يد ثبو  احلم املق

ثابتاا يف ذمته وإع اء الدائن من إثبا ه وإذ خلق الرسالة انلك ونيضة سضند الطضاعن ممضا     

ي يد ذلك فضً  عن  دورها من حماس  ال  لك انقرار عن املطعون ضدها وبالتضالي  

 .ف  يعد ما ورئ في ا من قبيي انقرار امللزم

أن الطعضضن بضضالنق  إ ضضا يعضضين حماكمضضة      –سضضتقر ض يف قضضضاء هضضذ  احملكمضضة       امل -4

احلكم املطعون فيه وبالتالي يتعط أن ينصض  النعضي علض  عيض  قضام عليضه احلكضم، ملضا         

كضضضضان ذلضضضضك وكضضضضان احلكضضضضم املطعضضضضون فيضضضضه   يتعضضضضرض لل كضضضضم الصضضضضائر  لسضضضضة     

ي عضوئة  بأحقيضة الطضاعن يف  ضذكر     55/2021يف طل  انغ اا رقضم    30/5/2021

وما كان له أن ي عي حبسبان أن ما مت استئنافه هو احلكضم الصضائر يف    –لزوجه وابنه 

وبالتضضالي فضضإن  عييبضضه بغضضري مضضا أسضضس عليضضه قضضضاء  و  يضضورئ  يف         -الضضدعوى اح ضضلية  

أسضضبابه بضضي و  يكضضن مطروحضضًا عليضضه أ ضضً ، يضضض ي وارئًا علضض  غضضري حمضضي مضضن قضضضائه  

ناا ذلك من حلية احلكضم الصضائر يف طلض  انغ ضاا وال     وبالتالي غري مقبوا، ئون أن ي

من حقيقة  ريور ه ن ائيًا واجض  الن ضاذ يف حضاا ثبضو  عضدم الطعضن عليضه يف امليعضائ مضن          

 . اح  املصل ة

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

حيث إن الوقائع ض عل  ما يبط من احلكم املطعضون فيضه وسضائر احوراق ض  ت صضي يف أن       

( أقام 285/2021)الطاعن يف الطعن رقم  284/2021الطعن رقم  املطعون ضد  يف

( الضضضضدعوى رقضضضضم 285/2021علضضضض  الشضضضضركة الطاعنضضضضة )املطعضضضضون ضضضضضدها يف الطعضضضضن 

عمضضالي جزئضضي أبضضوظ" بطلضض  احلكضضم ض وفضضم الطلبضضا  اوتاميضضة ض             2021لسضضنة 161

يضوم  17ر ئرهضم أجض  31134بإلزام ا بأن  إئا إليه مست قا ه العماليضة املتمثلضة يف مبلض     

ئرهم بدا التعيط واالستقرار عضن املضدة مضن ةض ر     195284، ومبل  7/2020من ة ر 
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ئرهم بضدا  75839ئرهم ة ريًا، ومبل  2188حت  انت اء اودمة بواقع  2013مارس 

ئرهضم بضدا نقضي     1500ئرهم مكافأة ن اية اودمضة، ومبلض    1792590إجازة، ومبل  

 ضذاكر العضوئة العائليضة وال وائضد التأخرييضة بواقضع       احمتعة وإلزام ا  سليمه ة ائة خةة و

 28/6/1999. وقضاا بيانضًا لضضدعوا  إنضه ار ضضبك مضع الطاعنضضة بع قضة عمضضي بضدءًا مضضن       12%

ئرهضم  43753ئرهضم احساسضي منضه    54941بأجر ة را إمجالي  17/7/2020حت  

لتقاعضد أقضام   وإذ    إئ إليه حقوقه العمالية املطال  ب ا غداة انت اء خدمته ببلضوغ سضن ا  

حكمضضق احملكمضضة بأحقيضضة املطعضضون ضضضد  يف مبلضضض        17/3/2021الضضدعوى.  لسضضة   

ئرهضضم بضضدا التعضضيط 192544، ومبلضض  7/2020يضضوم مضضن ةضض ر 17ئرهضضم أجضضر 13133

ئرهضم مكافضأة ن ايضة     855633ئرهم بدا إجضازة، ومبلض     87508واالستقرار، ومبل  

  يف املنطضضضوق أن جممضضضوأ مضضضا ئرهضضضم بضضضدا نقضضضي احمتعضضضة، وأورئ1500اودمضضضة، ومبلضضض  

ألزمضضق  -ئرهضضم 1150318 ضض يح اجلمضضع   -رهضضم ئ957774حكمضضق بضضه مبلضض    

الطاعنة بهئائه له و سليمه ة ائة خةة و ذكرة عوئة له وحدة، ورفضق طلض  ال وائضد   

التأخرييضضة. طلضض  املطعضضون ضضضد  مضضن حمكمضضة أوا ئرجضضة كوجضض  طلضض  انغ ضضاا املرقضضوم  

 صضضي فيضضه مضضن طلضض   ضضذاكر عضضوئة أسضضر ه و لسضضة    النظضضر فيمضضا أغ لضضق ال  55/2021

أجابتضضضه احملكمضضضة إىل طلضضض   ضضضذكر ي عضضضوئة لزوجضضضه وابنضضضه. اسضضضتأنف      30/5/2021

املطعضضضضضون ضضضضضضد  وحضضضضضد  احلكضضضضضم الصضضضضضائر يف الضضضضضدعوى اح ضضضضضلية باالسضضضضضتئناو رقضضضضضم   

قضضضضق احملكمضضضة بتعضضضديي    4/7/2021عمضضضالي أبضضضوظ" و لسضضضة    2021لسضضضنة417

بزيائ ضضه إىل  7/2020يضضوم مضضن ةضض ر 17حجضضر احلكضضم املسضضتأنف يف خصضضو  حسضضابه  

. ئرهضضم1167314قضضضي بضضه للمطعضضون ضضضد   ئرهضضم ليصضضبح املبلضض  انمجضضالي امل 30129

نق   284/2021طعنق احملكوم علي ا يف هذا احلكم بطريم النق  بالطعن رقم 

نقضض   285/2021عمضضالي، وطعضضن فيضضه احملكضضوم لضضه ض بضضبع  طلبا ضضه ض بضضالطعن رقضضم         

ون ضد  يف ك  الطعنط مذكرة بالرئ اختتم ضا بطلض  رفضضه وإذ    عمالي، وقدم املطع

ُعِرض الطعنان عل  هذ  احملكمة يف غرفة مشورة أمر  بضضم ال حضم للطعضن السضابم     

 ورأ  أن ما جديران بالنظر، وحدئ  جلسة لنظرهما ئون مرافعة ة وية.

 نق  عمالي. 284/2021أواًل: الطعن رقم 

  احملكمضة ض أن قبضوا الطعضن بطريضم الضنق  مضن عدمضه          وحيث إن املقرر ض يف قضضاء هضذ  

مسألة متعلقة بالنظام العام   صي في ا حمكمة النق  من  لقضاء ذا  ضا، وال ُيصضار إىل    

حبضضث أسضضباب الطعضضن إال إذا كضضان هضضذا الطعضضن مقبضضواًل، ومضضن املقضضرر أيضاضضا أن الضضنيف يف  
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الطعضن يف اححكضام إال مضن    ( من قانون انجراءا  املدنية عل  أن )ال جيضوز  150املائة )

احملكوم عليه، وال جيوز ممن قبي احلكضم  ضراحة أو ضضمناا أو ممضن قضضي لضه بكضي        

طلبا ه ما   ينيف القانون عل  غضري ذلضك( يضدا علض  أنضه إذا قبضي املضدع  عليضه احلكضم          

االبتدائي و  يستأن ه وإ ا استأن ه املدعي وحد  فإنه ال حيم للمضدع  عليضه أن يطعضن    

النق  عل  احلكم الصائر يف االستئناو إال يف حدوئ مضا قضضق بضه احملكمضة     بطريم 

من زيائة ملا قض  به احلكم االبتدائي الذا قبله و  يستأن ه والذا  ضار حضائزاا لقضوة    

احمر املقضي بضه بالنسضبة لضه، وأن نطضاق الطعضن بضالنق  يت ضدئ باحسضباب الض  يبضدي ا           

ن فيه والضذى يسضت دو الطضاعن نقضضه، ملضا كضان       الطاعن وال يتسع لغري احلكم املطعو

ذلك وكان نطاق الطعن حمضدئ كضا قضضي بضه ابتضدائيًا وأيضد  احلكضم املطعضون فيضه مضن           

 192544ئرهضم مكافضأة ن ايضة خدمضة ومبلض        855633أحقية املطعون ضضد  يف مبلض    

ق ئرهم بدا التعيط واالستبقاء عن مدة اان سنوا  سابقة عل  انت ضاء خدمتضه، وكانض   

رغضضم خطضضإ  يف حسضضاب املكافضضأة وئاعضضه    –الطاعنضضة    سضضتأنف احلكضضم االبتضضدائي   

لطلض  البضدا املضذكور يف ظضي الضدفع بعضدم السضماأ فضض ع عضن قضضائه بأزيضد ممضا ُطلضض              

احمضضر الضضذا ال جيضضوز معضضه للطاعنضضة الطعضضن فيضضه بطريضضم الضضنق  ويضضتعط    –كبضضدا إجضضازة 

 أن جممضضوأ املسضضت قا  الضض  انت ضض   لضضذلك القضضضاء بعضضدم قبضضوا الطعضضن، ولضضيس  ضض ي اً  

ئرهم إذ الثابق كضدونا  هضذا    957774احلكم االبتدائي إىل أحقية الطاعن دا مبل  

ئرهضم ئون اعتبضار للخطضأ املضائا     1150318احلكم أحقية املطعون ضضد  ملضا جمموعضه    

الضضذا وقضضع فيضضه يف اجلمضضع و ضض  ه احلكضضم املطعضضون فيضضه والضضذا   ُيعضضدا احلكضضضم           

بزيائ ضضضضضه إىل  7/2020يضضضضضوم مضضضضضن ةضضضضض ر 17إال يف مسضضضضضألة حسضضضضضابه حجضضضضضر االبتضضضضضدائي 

ئرهضضضم والضضض     كضضضن حمضضضي اعضضض اض الطاعنضضضة وال  13133ئرهضضضم بضضضداًل مضضضن 30129

 يشمل ا نطاق الطعن املاثي.       

 وملا  قدم يتعط القضاء بعدم قبوا الطعن.

 نق  عمالي 285/2021ثانيًا: الطعن رقم 

 لشكلية.حيث إن الطعن استوف  أوضاعه ا

وحيث أقيم الطعن عل  أربعة أسباب، ينع  الطضاعن بضاحوا والثضاني من ضا علض  احلكضم       

املطعضضون فيضضه فال ضضة القضضانون واوطضضأ يف  طبيقضضه والقصضضور يف التسضضبي  وال سضضائ يف         

االسضضتدالا وانخضض ا حبضضم الضضدفاأ وفال ضضة الثابضضق بضضاحوراق، ويف بيضضان ذلضضك يقضضوا إن        

مضن قضانون  نظضيم ع قضا  العمضي الض         134حكضم املضائة   احلكم املطعضون فيضه خضالف    
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 وج  حساب مكافأة ن اية اودمة علض  أسضاس  خضر اجضر  قاضضا  العامضي عنضد انت ضاء         

خدمته عل  الرغم من أنه أ لح له، ويف حط أن املطعون ضضدها    بضد اع اضضًا علض      

قبلتضه   حكم حمكمة أوا ئرجة الذا كضان قضد أجضرى احلسضاب علض  هضذا احسضاس إذ       

و   ستأن ه بي رئ  علض  اسضتئناو الطضاعن بطلض   أييضد حكضم حمكمضة أوا ئرجضة،         

وأعرض احلكم املطعون فيه عما هسك به الطاعن علض  سضبيي االحتيضايف مضن القضضاء      

لضضه باملكافضضأة علضض  أسضضاس مضضا ورئ بالرسضضالة انلك ونيضضة املوج ضضة مضضن املطعضضون ضضضدها     

م الرسالة يعد إقرارًا من ضا كضا ورئ في ضا  ذلضك     للطاعن، عل  الرغم من أن ما ورئ بتلك

 ما يعي  احلكم املطعون فيه ويستوج  نقضه.   

وعلض    -قضضاء هضذ  احملكمضة    يف-لنعي غري سديد ذلك بأن املستقر وحيث إن هذا ا

إئارا  2012لسضضنة  69مضضا انت ضضق إليضضه اديئضضة العامضضة حملكمضضة الضضنق  يف الطعضضن رقضضم    

أن املنضايف يف اعتبضار اودمضة متصضلة لضيس بالتوا ضي         ض 25/6/2012هيئة عامة جلسة 

املضضائا وحضضد  وإ ضضا يشضض يف العتبارهضضا كضضذلك اسضضتمرار خضضضوأ كامضضي مضضدة اودمضضة      

لنظام قانوني واحد وبالتالي فإذا ما انتقي العامي من نظام اضع لروابك القانون العضام  

امط خدمضة متصضلة   إىل العمي حتق مظلة القانون اوا  فض   عضد مضدة خدمتضه يف النظض     

و بق  كي مدة من مضا من صضلة خاضضعة للنظضام الضذا حيكم ضا، وإذ نظمضق القضرارا          

الصضضائرة عضضن جملضضس الضضوزراء و ا لضضس التن يضضذا مسضضألة نقضضي  بعيضضة املنشضضه  الصضض ية      

الكائنضضة يف إمضضارة أبضضو ظضض" مضضن وزارة الصضض ة االحتائيضضة إىل اديئضضة العامضضة للخضضدما           

ثم إىل ةركة أبوظ" للخدما  الصض ية وكضذا كي يضة  عضيط     الص ية بإمارة أبوظ" 

املوظ ط العاملط بتلك املنشه  ب ذ  اديئة وطريقة احتسضاب مسضت قا  ن ايضة خضدمت م     

  6/6/2004الصضائر بتضاريم    9/2004ب جلسضة  /5فنيف قرار ا لس التن يضذا رقضم   

ر نقلض ا لل يئضة اعتبضارا    عل  انه" يتم استيعاب كافة العاملط يف الوحضدا  الصض ية املقضر   

من التواريم الض  يضتم اال  ضاق علي ضا، كمضا  قضوم وزارة الصض ة ووزارة املاليضة باحتسضاب          

وحتمي مست قا  هضإالء العضاملط عضن مضدة خضدما  م السضابقة لضدى وزارة الصض ة وفقضا           

ليضضة حنظمضة اودمضة املدنيضة، ويضتم اال  ضاق بضضط اجل ضا  احملليضة واالحتائيضة املعنيضة علض             

 ن يضضضذ هضضضذا انجضضضراء، كمضضضا  قضضضوم اديئضضضة العامضضضة للخضضضدما  الصضضض ية بتضضضضمط عقضضضوئ    

استخدام العضاملط الضذين سضتقوم باسضتيعاب م نصضاع ي يضد بقبضودم احتسضاب حقضوق م عضن           

مدة خدما  م السابقة وحت   اريم  سكين م علض  مض   اديئضة علض  أسضاس را ضب م يف       

يف املذكرة املش كة للعرض علض  جملضس الضوزراء    ذلك التاريم"، ويف السياق ذا ه جاء 
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يف ةان نقضي  بعيضة املنشضأ  الصض ية يف إمضارة ابضوظ" إىل اديئضة         2004(لسنة45رقم )

ملعتمضضضدة بقضضضرار جملضضضس الضضضوزراء رقضضضم     العامضضضة للخضضضدما  الصضضض ية نمضضضارة ابضضضوظ"، وا    

بأنضضضضه " ينقضضضضي مجيضضضضع   27/12/2004الصضضضضائر بتضضضضاريم   2004( لسضضضضنة 678/4-2)

 ط االحتائيط العاملط يف الوحدا  املقرر نقل ا الوارئة يف أوال مضن هضذ  املضذكرة    املوظ

علض    1/1/2005إىل اديئة العامة للخدما  الص ية نمارة ابوظ" وذلك اعتبضارا مضن   

هو  اريم إن ضاء خدمضة املوظضف املقضرر نقلضه مضن        31/12/2004أن  عتة ن اية عمي يوم 

 قيضضضد  ضضضايف مسضضضت قا  ن ايضضضة اودمضضضة حبسضضضاب احمانضضضا   وزارة الصضضض ة إىل اديئضضضة، و

للموظ ط املنقولط حلط انت ضاء خضدما  م". ملضا كضان ذلضك وكضان الطضاعن وقضق  ضدور          

القضضضرارا  سضضضال ة البيضضضان يعمضضضي يف إمضضضارة ابضضضوظ" ويتبضضضع وظي يضضضًا وزارة الصضضض ة وقضضضد مت 

 سضضكينه علضض   ،ومت1/1/2005اسضضتيعابه يف اديئضضة العامضضة للخضضدما  الصضض ية بتضضاريم 

 1/9/2007كائر ةركة   ة وفقًا ل ئ ة املضوارئ البشضرية اوا ضة ب ضا مضن  ضاريم       

. وحسضضضبق مكافضضضأة ن ايضضضة خدمتضضضه عضضضن 17/7/2020إىل أن مت إن ضضضاء خدمتضضضه بتضضضاريم 

 31/12/2004وحتض   ضاريم    28/6/1999ال  ة من  عيينه يف وزارة الصض ة بتضاريم   

االحتضضضائيتط وفقضضضا حنظمضضضة اودمضضضة املدنيضضضة وعلضضض   كعرفضضضة وزارة املاليضضضة ووزارة الصضضض ة

أساس را به احساسي يف ذلك الوقق، وقد قامق وزارة الص ة بإيداأ مسضت قا  ن ايضة   

خدمته بأمانا  الشركة املطعون ضدها حلضط انت ضاء خدمتضه، ثضم سضكن علض  كضائر        

 )  co- 49 -07كوجضض  قضضرار رئضضيس اديئضضة رقضضم )    1/10/2007اديئضضة بتضضاريم  

شضضأن اعتمضضائ قواعضضد وإجضضراءا   سضضكط املضضوظ ط غضضري املضضواطنط املعيضضنط علضض  أنظمضضة  ب

خدمضضة غضضري أنظمضضة اديئضضة والعضضاملط يف املنشضضه  الصضض ية التابعضضة لل يئضضة، وقضضد نضضيف هضضذا 

القضضرار يف مائ ضضه السائسضضة علضض  انضضه " يضضتم احتسضضاب مكافضضأة ن ايضضة اودمضضة عضضن املضضدة        

يزانيضضة اديئضضة علضض  أسضضاس الرا ضض  احساسضضي قبضضي  السضضابقة علضض   ضضاريم التسضضكط علضض  م 

حملضي(، وحتتسض  مكافضأة ن ايضة      -احتضائا (التسكط وفم أحكام اودمة املدنيضة  

اودمة ال حقضة علض   ضاريم التسضكط بشضكي من صضي علض  أسضاس الرا ض  احساسضي           

يم عند انت اء اودمة ال علي من اديئة "، وهو ن س املقتض  الذا مت  ضضمينه يف التعمض  

عضضضن رئضضضيس اديئضضضة   وبالتضضضالي فإنضضضه يضضضتعط   1/7/2007الصضضضائر بتضضضاريم  33/07رقضضضم 

احتسضضاب مسضضت قا  الطضضاعن عضضن فضض ا  خدمتضضه وفقضضا للم ضضدئا  والقواعضضد الضضوارئة يف 

قرارا  جملس الوزراء وا لس التن يذا وهيئة اودما  الصض ية، وإذ التضزم احلكضم    

لطضضاعن  باعتبضضار خدمتضضه متصضضلة ملتزمضضًا املطعضضون فيضضه هضضذا النظضضر وأعضضرض عضضن هسضضك ا 

اللضضوائح التنظيميضضة والقضضرارا  الصضضائرة عضضن جملضضس الضضوزراء وا لضضس التن يضضذا ض الضض           
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ظ" مضضن وزارة الصضض ة شضضه  الصضض ية الكائنضضة يف إمضضارة أبضضو نظمضضق  ليضضة نقضضي  بعيضضة املن 

ا إىل االحتائيضضة إىل اديئضضة العامضضة للخضضدما  الصضض ية بإمضضارة أبضضو ظضض" ثضضم نقضضي ملكيت ضض     

ةركة أبو ظ" للخدما  الص ية وال  نظمق كذلك كي ية التعاقد مضن جديضد مضع    

العاملط السابقط بتلك املنشه  وطريم احتساب مست قا  ن ايضة خضدمت م اسضتنائًا إىل    

أن مدة خدمته لدى وزارة الص ة  عتة من صلة عن مدة خدمته لضدى اديئضة، كمضا  عضد     

ويضتعط حسضاب مكافضأة ن ايضة خدمتضه عضن ال   ضط        مدة خدمته بالشركة مضدة جديضدة   

احولضضضيط وفقضضضاع للضضضوائح التنظيميضضضة والقضضضرارا  الصضضضائرة عضضضن جملضضضس الضضضوزراء وا لضضضس      

التن يضضضذا يف هضضضذا اوصضضضو  بينمضضضا  سضضضوى مكافضضضأة ن ايضضضة خدمتضضضه عضضضن مضضضدة عملضضضه       

بالشركة املطعون ضدها وفقًا ل ئ ة هذ  الشضركة، وخلضيف احلكضم إىل أن جممضوأ     

علضض  احسضضاس املتقضضدم مبلضض   سضضت قه الطضضاعن عضضن مكافضضأة ن ايضضة اودمضضة حمسضضوبة مضضا ي

ئرهضضم ثضضم التضضزم بقاعضضدة عضضدم جضضواز إضضضرار الطضضاعن بطعنضضه فأيضضد احلكضضم          658993

ئرهم و   ستأن ه املطعضون ضضدها،   855633الذا كان قد قض  له كبل  االبتدائي 

كضون النعضي عليضه كضا ورئ     فإن احلكم املطعون فيه يكون قد التزم  رايف القضانون وي 

يف هضضضذا الشضضضأن علضضض  خضضض و املسضضضتقر يف قضضضضاء هضضضذ  احملكمضضضة، وال جيضضضدا الطضضضاعن  

التمسك حبساب املكافأة وفم ما ورئ بالرسالة انلك ونيضة املوج ضة إليضه مضن املطعضون      

 سضضاندًا إىل قالضضة أن ضضا  تضضضمن إقضضرارًا    –أيضضًا كانضضق وج ضضة النظضضر يف  ضض ت ا    –ضضضدها 

به، ذلك أن انقرار املعتة جي  أن يتضمن اع او املقر حبم عليضه  خضر   باحلم املدع  

ي يد ثبو  احلضم املقضر بضه علض  سضبيي اجلضزم والضيقط بقصضد اعتبضار هضذا احلضم ثابتاضا يف             

ذمته وإع ضاء الضدائن مضن إثبا ضه وإذ خلضق الرسضالة انلك ونيضة سضند الطضاعن ممضا ي يضد            

لك انقرار عن املطعضون ضضدها وبالتضالي فض      ذلك فضً  عن  دورها من حماس  ال  

 يعد ما ورئ في ا من قبيي انقرار امللزم.

وحيث إن ما ينعا  الطاعن عل  احلكم املطعون فيه بالسضب  الرابضع مضن أسضباب الطعضن      

فال ضضضة القضضضانون واوطضضضأ يف  طبيقضضضه ويف بيضضضان ذلضضضك يقضضضوا إن احلكضضضم املطعضضضون فيضضضه     

احوىل يف خصضضضو   ضضضذكرة عضضضوئة زوج  سضضضكق عضضضن  أييضضضد حكضضضم حمكمضضضة الدرجضضضة 

الطضضاعن وابنضضه علضض  الضضرغم مضضن أن هضضذا القضضضاء قضضد أ ضضبح با ضضًا بعضضدم الطعضضن عليضضه يف         

 امليعائ، ذلك ما يعي  احلكم املطعون فيه ويستوج  نقضه.  

أن  –وحيضضث إن هضضذا النعضضي غضضري مقبضضوا ذلضضك بضضأن املسضضتقر ض يف قضضضاء هضضذ  احملكمضضة          

مضضة احلكضضم املطعضضون فيضضه وبالتضضالي يضضتعط أن ينصضض     الطعضضن بضضالنق  إ ضضا يعضضين حماك 
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النعضضي علضض  عيضض  قضضام عليضضه احلكضضم، ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان احلكضضم املطعضضون فيضضه       

 55/2021يف طلضضض  انغ ضضضاا رقضضضم  30/5/2021ة يتعضضضرض لل كضضضم الصضضضائر  لسضضض

وما كان لضه أن ي عضي حبسضبان أن مضا      –بأحقية الطاعن يف  ذكر ي عوئة لزوجه وابنه 

وبالتضضالي فضضإن  عييبضضه بغضضري مضضا  -احلكضضم الصضضائر يف الضضدعوى اح ضضلية  نافه هضضومت اسضضتئ

أسس عليضه قضضاء  و  يضورئ  يف أسضبابه بضي و  يكضن مطروحضًا عليضه أ ضً  ، يضض ي           

وارئًا علضض  غضضري حمضضي مضضن قضضضائه وبالتضضالي غضضري مقبضضوا، ئون أن ينضضاا ذلضضك مضضن حليضضة        

ر ه ن ائيضًا واجض  الن ضاذ يف حضاا     احلكم الصائر يف طل  انغ اا وال مضن حقيقضة  ضريو   

 ثبو  عدم الطعن عليه يف امليعائ من  اح  املصل ة.

وحيث إن ما ينعا  الطاعن عل  احلكم املطعون فيه بالسب  الثالث مضن أسضباب الطعضن    

فال ة القانون واوطأ يف  طبيقه ويف بيضان ذلضك يقضوا إن احلكضم املطعضون فيضه انت ض         

 ائضضدة التأخرييضضة علضض  مضضا قضضضي لضضه بضضه مضضن  ضضاريم املطالبضضة  إىل رفضض  القضضضاء للطضضاعن بال

القضضضائية حتضض  هضضام السضضدائ  سضضاندًا إىل قالضضة أن مضضا قضضضي بضضه لضضيس ئينضضًا وال هضضو قضضرض  

فضضضً  عضضن كونضضه غضضري حمضضدئ املقضضدار  يف حضضط أن ال ائضضدة التأخرييضضة الضض  ُيقضضض  ب ضضا      

رر الضذا حلضم بضه مضن  ضأخري      للدائن بناء عل  طلبه ال  عدو أن  كون  عويضًا له عن الض

 الوفاء من قبي املدين الواجد، ذلك مما يعي  احلكم املطعون فيه ويستوج  نقضه.  

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من املقرر ض يف قضاء هضذ  احملكمضة ض أن ال ائضدة       

التأخرييضضة الضض  ُيقضضض  ب ضضا للضضدائن بنضضاء علضض  طلبضضه ال  عضضدو أن  كضضون  عويضضضًا  لضضه عضضن     

ضرر الذا حلم به من جراء مطي املضدين ض رغضم  يسضار  ض يف الوفضاء بااللتزامضا  املاليضة           ال

رغم حلوا أجل ا واحليلولة بط الدائن واالنت اأ ب ضا ض وهضو ضضرر ُم ض ض ال يقبضي إثبضا          

العكس ض وحتدئ احملكمة نسبة هذا التعوي  إىل املبل  املقضي بضه و سضرا مضن  ضاريم      

  حيدئ اال  اق أو العرو  ارًاا  خر لسريان ا وهذا كلضه مضا      املطالبة القضائية ما

ينيف القانون عل  خ و ذلك، واملقصوئ بكون املبل  حمي االلتزام معلوم املقدار وقضق  

الطلض  هضو أال يكضضون املبلض  املطالض  بضضه خاضضعًا يف حتديضد  ملطلضضم  قضدير القضضاء، أمضضا         

يكضون للقضضاء سضلطة رحبضة يف التقضدير      حيث يكون مستنداا إىل أسس ثابتضة حبيضث ال   

فإنه يكون معلوم املقدار وقضق الطلض  ولضو نضازأ املضدين يف اسضت قاقه أو مقضدار  ويضتعط         

 عوي  الدائن عنه بنسبة معينة حتدئها احملكمة حس  ظروو وم بسا  كضي حالضة   

علضضض  حضضضدة مقابضضضي خطضضضأ التضضضأخري يف حضضضد ذا ضضضه، وُ  سضضض  اعتبضضضاراا مضضضن  ضضضاريم املطالبضضضة   

قضائية إذا كان الدين اح لي معلوم املقدار ال اضع لتقدير القضضاء، واعتبضاراا مضن    ال
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 اريم  ريورة احلكم ن ائياا إذا كضان للقضضاء سضلطة رحبضة يف  قضدير الضدين احملكضوم        

بضه. ملضضا كضان ذلضضك، وكضان املبلضض  احملكضوم بضضه للطضاعن لضضيس خاضضعًا لتقضضدير حمكمضضة       

م املطعون فيه أن يقضي ب ضذ  ال ائضدة للطضاعن    املوضوأ، ومن ثم فقد كان عل  احلك

اعتبضضاراا مضضن  ضضاريم املطالبضضة القضضضائية وحتضض  هضضام السضضدائ ئو ضضا  ضضأثري ملنازعضضة املطعضضون    

ضدها يف است قاق الطضاعن للمبلض  املطالض  بضه، وإذ خضالف احلكضم املطعضون فيضه هضذا          

 النظر احمر الذا يوج  نقضه نقضًا جزئيًا يف هذا اوصو .  

 إن الطعن فيما عدا ما  قدم مستوج  الرف . وحيث

ض يف حضدوئ مضا مت      2021لسضنة عمضالي أبضوظ"    417وحيث إن موضضوأ االسضتئناو رقضم    

نقضه ض  اا لل صي فيه، وملا  قدم فإنه يتعط  عديي احلكضم املسضتأنف علض  حنضو مضا       

 سريئ باملنطوق.

 

********** 
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 ) ارا( 4/10/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –شار/ حممد زكي  مخيس برئاسة السيد املست

 وعضوية املستشارين: عدالن احلاج، إمام عبدالظاهر حسانط.

(126) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  876)الطعن رقم 

 ( اختصا  " االختصا  احمللي ". ئفوأ " الدفع بعدم االختصا  ".  1

دع  عليضضه حمليضضًا يف املضضوائ التلاريضضة. اختصضضا  احملكمضضة الضض  يقضضع في ضضا مضضوطن املضض -

بنظر النزاأ أو احملكمة ال  مت اال  اق أو ن ذ كله او بعضه يف ئائر  ا أو للم كمضة  

الضض  جيضض   ن يضضذ اال  ضضاق يف ئائر  ضضا. جضضواز اال  ضضاق اسضضتثناء علضض  اختصضضا  حمكمضضة    

معينة بنظر النزاأ فيكون االختصا  دذ  احملكمة أو حملكمة موطن املضدع  عليضه.   

 اكم قسائم متساوية للمدع  اوياربين ا. أساس ذلك. مثاا.  اعتبار هذ  احمل

  

 ". خةة.  ( إثبا  "بوجه عام". حمكمة املوضوأ "سلطت ا2

ف ضضم الواقضضع يف الضضدعوى و قضضدير احئلضضة املقدمضضة في ضضا و  سضضري  ضضي  العقضضوئ وسضضائر         -

دضا  احملررا  واستخ   ما  رى أنضه الواقضع احلضم في ضا. مضن سضلطة حمكمضة املوضضوأ.         

 قدير  قارير اوةاء فيما اتل ون فيه واملوازنة بين ا واحخذ كا  را  أئع  الطمئنان ضا  

 واقتناع ا بس مة و  ة أسبابه. مثاا. 

  

 ( بيع. مراحبة. عقد " عقد البيع ". عقد املراحبة. 3

مضًا  جواز البيع بطريم املراحبضة أو الوضضعية أو التوليضة إذا كضان رأس مضاا املبيضع معلو       -

حط العقد وكان مقدار الربح يف املراحبة ومقداراوسارة يف الوضضعية حمضدئًا. طريقضة    

ئفضضع الضضثمن يف عقضضد البيضضع مضضن حقضضوق العقضضد الضض  جيضضرا  ن يضضذها حسضضبما يضضتم ا  ضضاق           

الطرفط عليضه. ال ع قضة لطريقضة ئفضع الضثمن و ن يضذ أئائضه  ضوهر العمليضة التعاقديضة يف           

 عل  اركان وةرويف حمدئة. مثاا.   بيع املراحبه ال  يقوم 
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من قانون انجراءا  املدنية أن االختصا  يف املوائ التلاريضة   31/1املقرر باملائة  -1

يكون للم كمة ال  يقع يف ئائر  ا موطن املدع  عليه أو للم كمة ال  مت اال  اق 

 ئائر  ضضا، أو ن ضضذ كلضضه أو بعضضضه يف ئائر  ضضا أو للم كمضضة الضض  جيضض   ن يضضذ اال  ضضاق يف 

ومضن   32من هذ  املضائة أنضه" يف غضري اححضواا املنصضو  علي ضا يف املضوائ         5ووفقا لل قرة 

جيضضوز اال  ضضاق علضض  اختصضضا  حمكمضضة معينضضة بنظضضر النضضزاأ ويف هضضذ  احلالضضة     39و 34

طن املضضدع  يكضضون االختصضضا  دضضذ  احملكمضضة أو للم كمضضة الضض  يقضضع يف ئائر  ضضا مضضو  

عملضضه " وهضضذ  احملضضاكم قسضضائم متسضضاوية وضضضع ا القضضانون   اقامتضضه أو حمضضي عليضضه أو حمضضي

حتق رغبة املدعي يتخري من ا ما يشاء ئون أن يلتزم بااللتلاء حملكمضة معينضة. ملضا كضان     

ذلضضك، وكضضان الضضبط مضضن رخضضيف الطاعنضضة احوىل والثالثضضة وجضضواز سضض ر الطضضاعن الثضضاني أن  

ا كدينضضة العضضط كضضا حيضضم   مقضضارهم مجيع ضضا مدينضضة العضضط وأن عقضضوئ املراحبضضة مت  ن يضضذه    

للمطعون ضد   إقامة الدعوى ضدهم ك اكم مدينة العط، وال يناا مضن ذلضك مضا جضاء     

يف عقضضوئ التسضض ي   أن االختصضضا  غضضري احلصضضرا ينعقضضد حملضضاكم ئبضض  طاملضضا أن  لضضك  

العقوئ ن ذ  كدينة العط، وأن املطعون ضدهم عناوين م ومقارهم  كدينة العط، ممضا  

 .ي غري سديد خليقا بالرف يض   النع

أن حملكمضة املوضضوأ سضلطة ف ضم الواقضع يف الضدعوى و قضدير احئلضة املقدمضة          املقرر  -2

في ا و  سري  ي  العقوئ وسائر احملررا  واستخ   مضا  ضرى انضه الواقضع احلضم في ضا،       

 ودضضا  قضضدير  قضضارير اوضضةاء فيمضضا اتل ضضون فيضضه واملوازنضضة بين ضضا واحخضضذ كضضا  ضضرا  أئعضض       

الطمئنان ا واقتناع ا بس مة و  ة أسبابه ئون أن  كضون ملزمضة بضالرئ اسضتق ال علض       

، كما أنه من املقرر أن عل  املدع  اثبا  حقضه وعلض    املطاعن املوج ة إىل ذلك التقرير

املضضدع  عليضضه ن يضضه، ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان الضضبط مضضن  قريضضر اوضضةة، أن التسضضوية الضض        

، حيث   يوقع الطضاعنون علي ضا  وبالتضالي    ضدخي حيضز       يدعي ا الطاعنون    كتمي

التن يضضذ، كضضا ال يكضضون دضضا الضضزام، و  يثبضضق الطضضاعنون خضض و ذلضضك كمضضا أن الشضضريف    

املدرج يف عقوئ التس ي   بإخطار الطرو احخر عند نشوء أا نزاأ بين م  وحي النضزاأ  

صضضوا علضض  جضضزاء معضضط إذ بين مضضا خضض ا أسضضبوأ مضضن  ضضاريم االخطضضار، فضضان احطضضراو   ين

هق فال ة هذا الشريف ، ومن ثم ال  عتة الدعوى مرفوعة قبي أوان ا  حتض  لضو خضالف    

 .املطعون ضد  هذا الشريف السابم، مما يض   النعي عل  غري سند خليقا بالرف 

مضضن قضضانون املعضضام   املدنيضضة انضضه جيضضوز  506/1وعلضض  مضضا  قضضضي بضضه املضضائة املقضضرر  -3 

املراحبة أو الوضيعة أو التولية إذا كان رأس ماا املبيع معلومضًا حضط العقضد     البيع بطريم
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وكان مقدار الربح يف املراحبة ومقدار اوسارة يف الوضيعة حمضدئًا. ومضن املقضرر أيضضا     

ان طريقة ئفع الثمن يف عقد البيع  عتضة مضن حقضوق العقضد الض  جيضرا  ن يضذها حسضبما         

 ع قة لطريقضة ئفضع الضثمن و ن يضذ أئائضه  ضوهر العمليضة        يتم من ا  اق للطرفط عليه وال

كمضا أنضه مضن املقضرر      التعاقدية يف بيع املراحبة ال   قوم عل  أركان وةضرويف حمضدئة،  

أنه جي  علي كي من املتعاقدين الوفاء كا أوجبه العقد عليه، وأنه جيض   ن يضذ العقضد    

الك الضضة عقضضد  وأن  النيضضة، طبقضضا ملضضا اةضضتمي عليضضه وبطريقضضه  ت ضضم مضضع مضضا يوجبضضه حسضضن     

يك ضضي فيضضه ةضضخيف  ن يضضذ التضضزام بضضأن يتع ضضد للضضدائن بضضأن ي ضضي ب ضضذا االلتضضزام إذا   يضضف   

املدين به، والك الة باعتبارها التزامًا  ابعضًا ل لتضزام اح ضلي  ضدور معضه وجضوئًا وعضدمًا        

بقائ ضا   و نت ي بانقضائه سواء بالوفاء أو بتلديد  بتغيري أحضد عنا ضر  مضا   يت ضم علض      

أنضه  حملكمضة املوضضوأ السضلطة التامضة يف حتصضيي ف ضم        كمضا  ضامنة ل لتزام اجلديد، 

الواقع يف الدعوى و قدير احئلة في ا كضا يف ذلضك  قضارير اوضةاء وسضائر االئلضة املتضوفرة        

يف امللف بشضريف ان ُ قضيم قضضاءها علض  أسضباب سضائغة دضا أ ضل ا الثابضق يف احوراق كضا           

ان ال يكضون الضدليي ممضا أضض   عليضه القضانون قضوة ثبو يضة ملزمضة  نت ضي           يك ي حلملضه و 

مع ا سلطة احملكمة بالتقضدير، وأنضه ولضئن كانضق كشضوفا  احلسضاب الض  يصضدرها         

البنك ال  عتة حلة قاطعة عل    ة مضا ورئ في ضا مضن بيانضا  هنضع مضن مناقشضة مضا قضد          

ا ائلضة يف  ض ة الكشضضوو أن   يقضع في ضا مضضن أخطضاء، اال أنضه يضضتعط علض  العميضي عنضضد       

يثبضضق وجضضه اوطضضأ في ضضا، ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان الضضبط مضضن  قريضضر اوضضبري أنضضه بتضضاريم            

أبرم البنك املطعون ضد  مع املإسسضة الطاعنضة احوىل عقضد بيضع مراحبضة       15/4/2019

ئرهم، وهضي التكل ضة اال ضلية لشضراء السضيارا        854.700لعدئ ث ل  سيارا  كبل  

سضدئ    14/4/2019ئرهضم. وبتضاريم    14.700االربا  املت م علي ا مبل   بانضافة إىل

ئرهضضضم، علضضض  أن يضضضتم سضضضدائ  املتبقضضضي    252.000احوىل ئفعضضضة مقدمضضضة  مبلضضض    الطاعنضضضة 

، وقضضد سضضدئ  الطاعنضضة احوىل  14/10/2019ئرهضضم ئفعضضة واحضضدة بتضضاريم    602.700

م للبنضضك لضض  املسضضت  ئرهضضم، ويكضضون املب 390.887.62لضض  جضضزءًا مضضن املبلضض  املسضضت م كب  

ك املطعضون ضضد    أبضرم البنض   5/5/2019ئرهضم، وبتضاريم   211.812.38املطعون ضضد    

ئرهضضضضم 1.300.000حبضضضضة مخضضضضس سضضضضيارا  كبلضضضض   عقضضضضد بيضضضضع مرا مضضضضع الطاعنضضضضة احوىل

ئرهم وسدئ  الطاعنة االوىل كدفعضة  22.500بانضافة إىل االربا  املت م علي ا مبل   

 922.500اال  ضضاق علضض  ان يضضتم سضضدائ املبلضض  املتبقضضي ئرهضضم ومت 400.000مقدمضضة مبلضض  

، وعليضه فضإن املبلض  املسضت م للمطعضون ضضد        28/10/2019ئرهم ئفعة واحضدة بتضاريم   

مبلضض   5/5/2019يف ذمضضة الطاعنضضة احوىل عضضن عقضضد بيضضع مركبضضة باملراحبضضة املضضإرخ يف      
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 عقضضد أبضضرم املطعضضون ضضضد  مضضع الطاعنضضة االوىل 28/5/2019ئرهضضم. وبتضضاريم 922.500

ئرهضضضم عبضضضارة عضضضن التكل ضضضة   1.322.750بيضضضع مراحبضضضة مخضضضس سضضضيارا  أخضضضرى كبلضضض   

سضضدئ  الطاعنضضة احوىل ئفعضضة مقدمضضة كبلضض       26/5/2019اح ضضلية واالربضضا  وبتضضاريم   

ئرهضضضضضم ومت اال  ضضضضضاق علضضضضض  ان يضضضضضتم سضضضضضدائ املبلضضضضض  املتبقضضضضضي والبضضضضضال  قضضضضضدر     390.000

أن املبلض  املسضت م للمطعضون    و ،26/11/2019ئرهضم ئفعضة واحضدة بتضاريم      932.750

 28/5/2019ضد   يف ذمة الطاعنة احوىل عضن عقضد بيضع مركبضة باملراحبضة املضإرخ يف       

أبضرم البنضك املطعضون ضضد   مضع الطاعنضة        17/6/2019ئرهم. وبتاريم  932.750مبل  

ئرهضضضم التكل ضضضة   1.322.750احوىل عقضضضد بيضضضع مراحبضضضة  لعضضضدئ أربضضضع  سضضضيارا  كبلضضض     

سضضدئ  الطاعنضضة احوىل االوىل ئفعضضة مقدمضضة    13/6/2019بضضا  وبتضضاريم  اال ضضلية  واحر

ئرهضضضضضم، علضضضضض  أن يضضضضضتم سضضضضضدائ البضضضضضاقي يف ئفعضضضضضة واحضضضضضدة  بتضضضضضاريم    390.000كبلضضضضض  

مضضن  14و  9ئرهضضم بتضضاريم  500.000، سضضدئ  الطاعنضضة احوىل مبلضض   13/12/2019

لطاعنضة احوىل  وعليه فإن املبل  املست م للبنك املطعون ضضد  يف ذمضة ا   12/2020ة ر 

ئرهضضضم.  432.750مبلضضض   17/6/2019عضضضن عقضضضد بيضضضع مركبضضضة باملراحبضضضة املضضضإرخ يف     

أبرم البنضك املطعضون ضضد   مضع الطاعنضة  االوىل عقضد بيضع مراحبضة          9/7/2019وبتاريم 

ئرهضم  التكل ضة اح ضلية بانضضافة لبربضا ،      1.221.000لعدئ مخضس سضيارا  كبلض      

ئرهضم، علض     360.000االوىل ئفعة مقدمة مبل   سدئ  الطاعنة 7/7/2019وبتاريم 

، و   سضضدئ الطاعنضضة احوىل املبلضض    7/1/2020أن يسضضدئ البضضاقي ئفعضضة واحضضدة بتضضاريم    

أبضضرم املطعضضون ضضضد  مضضع الطاعنضضة    19/8/2019ئرهضضم، وبتضضاريم  861.000املسضضت م 

 ئرهضم قيمضة التكل ضة    1.170.125االوىل عقد بيع مراحبة لعدئ مخس سيارا  كبلض    

ئرهضضم علضض  أن يسضضدئ  345.000واحربضضا ، سضضدئ  الطاعنضضة احوىل كدفعضضة أوىل مبلضض    

، غضضري أن الطاعنضضة  14/2/2020ئرهضضم ئفعضضة واحضضدة بتضضاريم    825.125البضضاقي مبلضض   

ئرهم.  ومضن ثضم فضان  إمجضالي املبضال  امل  ضدة يف ذمضة         825.125احوىل    سدئ مبل  

ئرهضضضضم، وقضضضضد  ضضضضبط  4.185.937.38لضضضض  الطاعنضضضضة احوىل عضضضضن إمجضضضضالي املراحبضضضضا  مب

حملكمضضة املوضضضوأ ك الضضة الطضضاعن الثضضاني للطاعنضضة احوىل بصضض ته مالضضك دضضا ك الضضة          

ةخصية  ضامنية وبشكي غري مشرويف وغري قابضي للضنق  بسضدائ املبضال  املسضت قة يف      

ذمضضة الطاعنضضة احوىل نظضضري التسضض ي   الضض  حتصضضلق علي ضضا مضضن البنضضك املطعضضون ضضضد ،     

الطاعنضضة الثالثضضة ممثلضضة بشضضخيف مالك ضضا الطضضاعن الثضضاني بسضضدائ املبضضال      كمضضا ك لضضق 

امل  دة بذمة الطاعنة احوىل نظري التس ي   ال  حتصلق علي ا، وكضان مضن الثابضق    

اخ ا الطاعنة احوىل بالتزاما  ا بعدم سدائ احقسايف املست قة مقابي التس ي   وقضد   
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  ك لضوا الطاعنضة احوىل يف سضدائها، وإذ    فشي الك  ء يف سدائ مبضال  احقسضايف الض   

أقام احلكم املطعون فيه قضاء  بتأييد احلكضم املسضتأنف بضإلزام الطضاعنط بالتضضامن      

ئرهضم، وفقضا لتقريضر     4.235.937.38فيما بين م بأن يإئوا للبنك املطعضون ضضد  مبلض      

قضضًا لسضضلطته اوضضةة الضضذا اطمضضأن ملضضا ورئ فيضضه مضضن أحبضضال ومضضا انت ضض  اليضضه مضضن نتيلضضة وف     

التقديرية يف  قدير الدليي، ممضا مضإئا  اعتبضار احسضباب الض  بضين علي ضا التقريضر املعضوا          

عليه أسبابا لل كم الصائر، وكانق هذ  احسباب سائغة ودا أ ي ثابق بضاحوراق وال  

فال ة في ا للقضانون و ك ضي حلمضي قضضائه و تضضمن الضرئ املسضقك ملضا أثضار  الطضاعنون           

عضدو النعضي عليضه كضا سضلف أن يكضون جضدال يف سضلطة حمكمضة املوضضوأ يف           ومن ثم ال ي

 . قدير الدليي مما ال جيوز الت دا به أمام حمكمة النق  يتعط معه رف  الطعن

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي   -عل  ما يبط من احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق      –حيث إن الواقعا  

 ضضارا جزئضضي  2020لسضضنة   434أقضضام الضضدعوى رقضضم   قضضديف أن البنضضك املطعضضون ضضضد    

بالتضضضضامن والتكافضضضي بضضضأن يضضضإئوا دضضضا مبلضضض    الطضضضاعنط العضضضط  بطلضضض  احلكضضضم بضضضإلزام 

بضضأن الطاعنضضة احوىل حتصضضلق منضضه علضض   ئرهضضم، علضض  سضضند مضضن القضضوا   5.185.937.38

 سضض ي   مصضضرفية كوجضض  عقضضوئ مراحبضضة ةضضراء سضضيارا ، وقضضد  ر ضضد بضضذمت ا نتيلضضة    

ئرهضضم، وقضضد  4.685.937.38 دضا بسضضدائ احقسضايف يف املواعيضضد املت ضم علي ضضا مبلض      إخ

ك ي الطاعن  الثضاني الطاعنضة احوىل يف سضدائ املسضت م علي ضا، كمضا ك لض ا بصض ته         

مالضضك املإسسضضة الطاعنضضة الثالثضضة، عضضدا املطعضضضون ضضضد  طلبا ضضه بطلضض  احلكضضم كبلضضض           

ئرهضم، واحتياطيضا يف    500.000بلض   ئرهم، بانضافة إىل  عوي  ك 4.185.937.38

حضاا ار ضضأى القاضضي املشضضرو  ضوافر ةضضرويف إ ضدار أمضضر احئاء طلض  إحالضضة الضضدعوى إىل      

، ئفع الطضاعنون بعضدم اختصضا  احملكمضة     دار أمر أئاء باملبل  املطال  بهالقاضي ن 

بنظضضر النضضزاأ وفقضضا ملضضا ورئ با  اقيضضة التسضضوية، واختصضضا  حمضضاكم ئبضضي، كمضضا ئفعضضوا     

قبضضوا الضضدعوى لرفع ضضا قبضضي أوان ضضا لعضضدم إخضض ا الطضضاعنط با  اقيضضة التسضضوية وعضضدم   بعضضدم

إخ دم بالسدائ، وطلبوا إلزام املطعون ضد   بتقضديم كامضي ملضف التسض ي  ، نضدبق      

احملكمضضة خضضبريًا مصضضضرفيًا وبعضضد أن أوئأ اوضضضبري  قريضضر ، حكمضضضق احملكمضضة بضضضإلزام      

للمطعضضضضضضضضون ضضضضضضضضضد   مبلضضضضضضضض    االطضضضضضضضضاعنط بالتضضضضضضضضضامن فيمضضضضضضضضا بيضضضضضضضضن م بضضضضضضضضأن يضضضضضضضضإئو  

ون هضضضضضذا احلكضضضضضم باالسضضضضضتئناو رقضضضضضم    ئرهمضضضضضًا، اسضضضضضتأنف الطضضضضضاعن  4.235.937.38

قضق احملكمة بتأييد احلكضم   9/6/2021 ارا العط، وبتاريم  2021لسنة204
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املسضضضتأنف، طعضضضن الطضضضاعنون يف هضضضذا القضضضضاء بطريضضضم الضضضنق ، وأوئأ املطعضضضون ضضضضد     

علضض  هضضذ  احملكمضضة يف غرفضضة   مضضذكرة طلضض  في ضضا رفضض  الطعضضن، وإذ عضضرض الطعضضن     

 مشورة رأ  بأنه جدير بالنظر ف دئ  جلسة لنظر .  

وحيث أقيم الطعن عل  ث ثة أسباب ينعض  الطضاعنون بأودضا علض  احلكضم املطعضون فيضه        

فال ضضة القضضانون واوطضضأ يف  طبيقضضه وفال ضضة الثابضضق بضضاحوراق، إذ أقضضام قضضضاء  بتأييضضد    

ملقضي به رغم عدم اختصا  حمكمة العط بنظضر  احلكم املستأنف بإلزام م باملبل  ا

يكضضضون  /1مضضضن قضضضانون انجضضضراءا  املدنيضضضة  ضضضنيف علضضض :     31الضضضدعوى، ذلضضضك أن املضضضائة  

االختصضضا  للم كمضضة الضض  يقضضع يف ئائر  ضضا مضضوطن املضضدعي عليضضه مضضا   يضضنيف القضضانون   

علضض  خضض و ذلضضك، فضضإن   يكضضن للمضضدع  عليضضه مضضوطن يف الدولضضة يكضضون االختصضضا    

ويكضون االختصضا     /3. /2ال  يقع بدائر  ا حمي إقامته أو حمي عملضه،  للم كمة 

يف املوائ التلارية للم كمة ال  يقع بضدائر  ا مضوطن املضدع  عليضه أو للم كمضة الض        

مت اال  اق أو ن ذ كلضه أو بعضضه يف ئائر  ضا أو للم كمضة الض  جيض   ن يضذ اال  ضاق يف         

جيضوز   39اىل  44ومضن   33  علي ضا يف املضوائ   يف غري اححضواا املنصضو   /5./4ئائر  ا، 

اال  اق عل  اختصا  حمكمة معينة بنظر النزاأ ويف هذ  احلالة يكضون االختصضا    

دذ  احملكمة أو للم كمة ال  يقع يف ئائر  ا موطن املضدع  عليضه أو حمضي اقامتضه أو     

حملضضاكم حمضي عملضه " ومضن ثضم ووفقضا للمضضائة السضابقة فضان االختصضا  املكضاني ينعقضد           

إمارة ئب ، وليس حمضاكم امضارة أبضوظ"، كمضا أن املطعضون ضضد  قضدم مضا يثبضق عضدم           

اختصضضا  حمضضاكم أبضضوظ" حينمضضا قضضدم ا  اقيضضة التسضضوية بضضط الطضضرفط والضض  حضضدئ      

باالختصضضا  القضضضائي حملكمضضة ئبضضي، عنضضدما ذكضضر  بانعقضضائ االختصضضا  القضضضائي  

رائا ضه هضو للم ضاكم املدنيضة ئبضي،      غري  احلصرا عل  العميضي وأ ضوله وممتلكا ضه واي   

االمضارا  العربيضة املت ضدة، ذلضضك أن العقضد ةضريعة املتعاقضدين، وهضضذا إقضرار مضن املطعضضون         

 ضد  الجيوز الرجوأ فيه، مما يعي  احلكم  ويستوج  نقضه.  

مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة      31/1وحيث إن النعي غري سديد، ذلضك أن املقضرر باملضائة    

املوائ التلارية يكون للم كمة ال  يقضع يف ئائر  ضا مضوطن املضدع       أن االختصا  يف

عليه أو للم كمة ال  مت اال  اق أو ن ذ كله أو بعضضه يف ئائر  ضا أو للم كمضة الض      

مضضن هضضذ  املضضائة أنضضه" يف غضضري اححضضواا    5جيضض   ن يضضذ اال  ضضاق يف ئائر  ضضا، ووفقضضا لل قضضرة  

جيضضوز اال  ضضاق علضض  اختصضضا  حمكمضضة    39و 34ومضضن  32املنصضضو  علي ضضا يف املضضوائ  

معينضضة بنظضضر النضضزاأ ويف هضضذ  احلالضضة يكضضون االختصضضا  دضضذ  احملكمضضة أو للم كمضضة   
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ال  يقع يف ئائر  ا موطن املدع  عليه أو حمي  اقامته أو حمضي عملضه " وهضذ  احملضاكم     

 قسضائم متسضاوية وضضضع ا القضانون حتضق رغبضضة املضدعي يضتخري من ضضا مضا يشضاء ئون أن يلتضضزم        

بااللتلضضاء حملكمضضة معينضضة. ملضضا كضضان ذلضضك، وكضضان الضضبط مضضن رخضضيف الطاعنضضة احوىل           

والثالثة وجواز س ر الطاعن الثاني أن مقارهم مجيع ا  مدينة العط  وأن عقضوئ املراحبضة   

مت  ن يذها كدينة العط كا حيم للمطعون ضد  إقامة الدعوى ضدهم ك اكم مدينضة  

اء يف عقضضوئ التسضض ي   أن االختصضضا  غضضري احلصضضرا العضضط ، وال ينضضاا مضضن ذلضضك مضضا جضض 

ينعقضضد حملضضاكم ئبضض  طاملضضا أن  لضضك العقضضوئ ن ضضذ  كدينضضة العضضط، وأن املطعضضون ضضضدهم      

 عناوين م ومقارهم  كدينة العط، مما يض   النعي غري سديد خليقا بالرف .  

ن فيضه  وحيث إن الطاعنط ينعون بالسب  الثاني من أسباب الطعضن علض  احلكضم املطعضو    

فال ضضة القضضانون واوطضضأ يف  طبيقضضه وفال ضضة الثابضضق بضضاحوراق، إذ أقضضام قضضضاء  بتأييضضد    

مضضن  53احلكضضم املسضضتأنف بضضإلزام م بضضاملبل  املقضضضي بضضه رغضضم فال ضضة احلكضضم للمضضائة      

مضن قضانون املعضام   املدنيضة، ذلضك       63قانون االثبا  يف املوائ املدنيضة والتلاريضة واملضائة    

  املمنوحضضة للطاعنضضة احوىل ب ضضا نضضيف بوجضضوب حضضي النضضزاأ وئيضضا خضض ا   أن عقضضوئ التسضض ي 

أسضضضبوأ مضضضن قيضضضام أا طضضضرو بإخطضضضار الطضضضرو احخضضضر بوجضضضوئ انت ضضضا  أو نضضضزاأ بشضضضأن          

التسضض ي   وقضضد خلضضق احوراق مضضن هضضذا االخطضضار ومضضن ثضضم  كضضون الضضدعوى مقامضضة قبضضي      

والض   ضنيف أنضه    من قضانون االثبضا  السضالف،     36/1 وان ا، كما خالف احلكم املائة 

ال جيوز اثبا  ما االف الدليي الكتابي اال بالكتابة، وحيث إن الطضاعنط قضدموا مضا    

ي يد موافقة البنك املطعون ضد  عل  التقسضيك وإعضائة اجلدولضة ووجضوئ ا  اقيضة  سضوية       

أخ اها املطعون ضد ، رغم أن الةيد االلك وني من البنك يثبق وجضوئ  سضوية وإعضائة    

يعتة اقرارا بذلك  وبالتالي يكون البنك املطعون ضد  قضد أقضام ئعضوا  قبضي     جدولة مما 

ا وان  غري أن حمكمة االستئناو    تصد دذا الضدفع القضانوني، ممضا يعيض  احلكضم      

 املطعون فيه ويستوج  نقضه.  

أن حملكمضة املوضضوأ سضلطة ف ضم الواقضع يف      وحيث إن النعي مرئوئ، ذلك أنه من املقضرر  

قدير احئلة املقدمة في ضا و  سضري  ضي  العقضوئ وسضائر احملضررا  واسضتخ          الدعوى و 

مضضا  ضضرى انضضه الواقضضع احلضضم في ضضا، ودضضا  قضضدير قارير اوضضةاء فيمضضا اتل ضضون فيضضه واملوازنضضة   

بين ا واحخذ كا  را  أئع  الطمئنان ا واقتناع ا بس مة و  ة أسضبابه ئون أن  كضون   

، كمضا أنضه مضن املقضرر أن     اعن املوج ضة إىل ذلضك التقريضر   ملزمة بالرئ اسضتق ال علض  املطض   

عل  املدع  اثبا  حقه وعل  املدع  عليه ن يه، ملا كضان ذلضك وكضان الضبط مضن  قريضر       
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اوةة، أن التسوية ال  يدعي ا الطضاعنون    كتمضي حيضث   يوقضع الطضاعنون علي ضا        

و  يثبضق الطضاعنون خض و     وبالتالي    دخي حيضز  التن يضذ، كضا ال يكضون دضا الضزام،      

ذلك، كما أن الشريف  املضدرج يف عقضوئ التسض ي   بإخطضار الطضرو احخضر عنضد نشضوء         

أا نزاأ بين م  وحضي النضزاأ بين مضا خض ا أسضبوأ مضن  ضاريم االخطضار، فضان احطضراو             

ينصوا عل  جزاء معط إذ هق فال ة هذا الشريف ، ومن ثم ال  عتضة الضدعوى مرفوعضة    

ن ا حت  لو خالف املطعون ضضد  هضذا الشضريف السضابم، ممضا يضض   النعضي علض          قبي أوا

 غري سند خليقا بالرف .  

وحيث إن الطاعنط ينعون بالسب  الثالث عل  احلكم املطعون فيضه اوطضأ يف القضانون    

والقصور يف التسبي  وال سائ يف االستدالا، إذ أقام قضضاء  بتأييضد احلكضم املسضتأنف     

باملبل  املقضي به، رغم خلو الدعوى من أا ئليضي ي يضد  ر ضد أا مبلض       بالزام الطاعنط

للمطعون ضد  بذمة الطاعنط، ذلك أن الطاعنط ملتزمط بسضدائ قيمضة احقسضايف وفقضا     

للمستندا  ال  قدموها، كما أن املستندا  املقدمضة مضن البنضك املطعضون ضضد  جم لضة       

ن ضد  نثبا  املبال  املطال  ب ضا،  ومصطنعة حيث خ  الكشف احملرر كعرفة املطعو

ومن ثم فان املطالبة  ستند لدليي باطضي خض  مضن  وقيعضا  أو أختضام الطضاعنط وال جيضوز        

 للم كمة التعويي علي ا، كا يعي  احلكم املطعون فيه ويستوج  نقضه.     

مضضن قضضانون  506/1وعلضض  مضضا  قضضضي بضضه املضضائة ، ذلضضك أن املقضضرر وحيضضث إن النعضضي مضضرئوئ

عام   املدنيضة انضه جيضوز البيضع بطريضم املراحبضة أو الوضضيعة أو التوليضة إذا كضان رأس          امل

مضضاا املبيضضع معلومضضًا حضضط العقضضد وكضضان مقضضدار الضضربح يف املراحبضضة ومقضضدار اوسضضارة يف         

الوضيعة حمدئًا. ومن املقرر أيضا ان طريقضة ئفضع الضثمن يف عقضد البيضع  عتضة مضن حقضوق         

حسبما يتم مضن ا  ضاق للطضرفط عليضه وال ع قضة لطريقضة ئفضع         العقد ال  جيرا  ن يذها

الضضثمن و ن يضضذ أئائضضه  ضضوهر العمليضضة التعاقديضضة يف بيضضع املراحبضضة الضض   قضضوم علضض  أركضضان   

كمضضا أنضضه مضضن املقضضرر أنضضه جيضض  علضضي كضضي مضضن املتعاقضضدين الوفضضاء كضضا    وةضضرويف حمضضدئة،

ي عليضه وبطريقضه  ت ضم مضع مضا      أوجبه العقد عليه، وأنه جي   ن يذ العقضد طبقضا ملضا اةضتم    

الك الضضة عقضضد يك ضضي فيضضه ةضضخيف  ن يضضذ التضضزام بضضأن يتع ضضد     وأن  يوجبضضه حسضضن النيضضة، 

للدائن بأن ي ضي ب ضذا االلتضزام إذا   يضف املضدين بضه، والك الضة باعتبارهضا التزامضًا  ابعضًا           

د  ل لتضضزام اح ضضلي  ضضدور معضضه وجضضوئًا وعضضدمًا و نت ضضي بانقضضضائه سضضواء بالوفضضاء أو بتلديضض 

أنضضضه  كمضضضا  بتغضضضيري أحضضضد عنا ضضضر  مضضضا   يت ضضضم علضضض  بقائ ضضضا ضضضضامنة ل لتضضضزام اجلديضضضد، 

حملكمة املوضوأ السلطة التامة يف حتصيي ف م الواقضع يف الضدعوى و قضدير احئلضة في ضا      
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كا يف ذلك  قارير اوةاء وسائر االئلة املتوفرة يف امللضف بشضريف ان ُ قضيم قضضاءها علض       

الثابق يف احوراق كا يك ي حلملضه وان ال يكضون الضدليي ممضا      أسباب سائغة دا أ ل ا

أض   عليه القانون قوة ثبو ية ملزمة  نت ي مع ا سلطة احملكمضة بالتقضدير، وأنضه ولضئن     

كانق كشوفا  احلساب ال  يصدرها البنك ال  عتة حلة قاطعة عل   ض ة مضا ورئ   

خطضاء، اال أنضه يضتعط علض  العميضي      في ا من بيانا  هنع من مناقشة ما قد يقع في ا من أ

عند ا ائلة يف   ة الكشوو أن يثبق وجه اوطأ في ا، ملا كان ذلك وكان البط 

أبضضرم البنضضك املطعضضون ضضضد  مضضع املإسسضضة     15/4/2019مضضن  قريضضر اوضضبري أنضضه بتضضاريم    

ئرهضضم، وهضضي  854.700الطاعنضضة احوىل عقضضد بيضضع مراحبضضة لعضضدئ ثضض ل سضضيارا  كبلضض     

اال ضضضضضلية لشضضضضضراء السضضضضضيارا  بانضضضضضضافة إىل االربضضضضضا  املت ضضضضضم علي ضضضضضا مبلضضضضض   التكل ضضضضضة  

سضضضدئ  الطاعنضضضة احوىل ئفعضضضة مقدمضضضة  مبلضضض     14/4/2019ئرهضضضم. وبتضضضاريم 14.700

ئرهضضم ئفعضضة واحضضدة بتضضاريم     602.700ئرهضضم، علضض  أن يضضتم سضضدائ  املتبقضضي    252.000

م كبلضضضض  ، وقضضضضد سضضضضدئ  الطاعنضضضضة احوىل جضضضضزءًا مضضضضن املبلضضضض  املسضضضضت     14/10/2019

ئرهضضضضضضضضم، ويكضضضضضضضضون املبلضضضضضضضض  املسضضضضضضضضت م للبنضضضضضضضضك املطعضضضضضضضضون ضضضضضضضضضد          390.887.62

أبضضرم البنضضك املطعضضون ضضضد  مضضع الطاعنضضة       5/5/2019ئرهضضم، وبتضضاريم  211.812.38

ئرهم بانضضافة إىل االربضا    1.300.000احوىل عقد بيع مراحبة  مخس سيارا  كبل   

ىل كدفعضضضة مقدمضضضة مبلضضض    ئرهضضضم وسضضضدئ  الطاعنضضضة االو  22.500املت ضضضم علي ضضضا مبلضضض     

ئرهضضم ئفعضضة  922.500ئرهضضم ومت اال  ضضاق علضض  ان يضضتم سضضدائ املبلضض  املتبقضضي     400.000

، وعليضضضه فضضضإن املبلضضض  املسضضضت م للمطعضضضون ضضضضد  يف ذمضضضة 28/10/2019واحضضضدة بتضضضاريم 

مبلضضضضض   5/5/2019الطاعنضضضضضة احوىل عضضضضضن عقضضضضضد بيضضضضضع مركبضضضضضة باملراحبضضضضضة املضضضضضإرخ يف   

أبضضرم املطعضضون ضضضد  مضضع الطاعنضضة االوىل عقضضد  28/5/2019ئرهضضم. وبتضضاريم 922.500

ئرهم عبارة عن التكل ضة اح ضلية   1.322.750بيع مراحبة مخس سيارا  أخرى كبل  

سضضضضضضدئ  الطاعنضضضضضضة احوىل ئفعضضضضضضة مقدمضضضضضضة كبلضضضضضض    26/5/2019واالربضضضضضضا  وبتضضضضضضاريم 

ئرهضضضضضم ومت اال  ضضضضضاق علضضضضض  ان يضضضضضتم سضضضضضدائ املبلضضضضض  املتبقضضضضضي والبضضضضضال  قضضضضضدر      390.000

، وأن  املبلض  املسضت م للمطعضون    26/11/2019ئفعضة واحضدة بتضاريم      ئرهم932.750

 28/5/2019ضد  يف ذمضة الطاعنضة احوىل عضن عقضد بيضع مركبضة باملراحبضة املضإرخ يف         

أبضرم البنضك املطعضون ضضد  مضع الطاعنضة        17/6/2019ئرهضم. وبتضاريم    932.750مبل  

ئرهم التكل ضة اال ضلية     1.322.750احوىل عقد بيع مراحبة  لعدئ أربع سيارا  كبل  

سضضضدئ  الطاعنضضضة احوىل االوىل ئفعضضضة مقدمضضضة كبلضضض      13/6/2019واحربضضضا  وبتضضضاريم  

، 13/12/2019ئرهم، عل  أن يتم سضدائ البضاقي يف ئفعضة واحضدة  بتضاريم      390.000
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 12/2020مضضن ةضض ر   14و  9ئرهضضم بتضضاريم  500.000ئ  الطاعنضضة احوىل مبلضض    سضضد

 م للبنضضك املطعضضون ضضضد  يف ذمضضة الطاعنضضة احوىل عضضن عقضضد بيضضع    وعليضضه فضضإن املبلضض  املسضضت 

ئرهضضضضضضم. وبتضضضضضضاريم   432.750مبلضضضضضض   17/6/2019مركبضضضضضضة باملراحبضضضضضضة املضضضضضضإرخ يف   

أبضضرم البنضضك املطعضضون ضضضد   مضضع الطاعنضضة االوىل عقضضد بيضضع مراحبضضة لعضضدئ         9/7/2019

ئرهضضضم التكل ضضضة اح ضضضلية بانضضضضافة لبربضضضا ،     1.221.000مخضضضس  سضضضيارا  كبلضضض    

ئرهضم، علض    360.000سدئ  الطاعنة االوىل ئفعة مقدمضة مبلض     7/7/2019وبتاريم 

، و   سضضدئ الطاعنضضة احوىل املبلضض    7/1/2020أن يسضضدئ البضضاقي ئفعضضة واحضضدة بتضضاريم    

أبضضرم املطعضضون ضضضد  مضضع الطاعنضضة    19/8/2019ئرهضضم، وبتضضاريم  861.000املسضضت م 

ئرهضم قيمضة التكل ضة    1.170.125  االوىل عقد بيع مراحبة لعدئ مخس  سيارا  كبلض  

ئرهضضم علضض  أن يسضضدئ  345.000واحربضضا ، سضضدئ  الطاعنضضة احوىل كدفعضضة أوىل مبلضض    

، غضضري أن الطاعنضضة  14/2/2020ئرهضضم ئفعضضة واحضضدة بتضضاريم   825.125البضضاقي مبلضض    

ئرهضضم. ومضضن ثضضم فضضان  إمجضضالي املبضضال  امل  ضضدة يف ذمضضة  825.125احوىل    سضضدئ مبلضض  

ئرهضضضضم، وقضضضضد  ضضضضبط  4.185.937.38وىل عضضضضن إمجضضضضالي املراحبضضضضا  مبلضضضض  الطاعنضضضضة اح

حملكمضضة املوضضضوأ ك الضضة  الطضضاعن الثضضاني للطاعنضضة احوىل بصضض ته مالضضك دضضا ك الضضة        

ةخصية  ضامنية وبشكي غري مشرويف وغري قابضي للضنق  بسضدائ املبضال  املسضت قة يف      

لبنضضك املطعضضون ضضضد ،  ذمضضة الطاعنضضة احوىل نظضضري التسضض ي   الضض  حتصضضلق علي ضضا مضضن ا   

كمضضا ك لضضق الطاعنضضة الثالثضضة ممثلضضة بشضضخيف مالك ضضا الطضضاعن الثضضاني بسضضدائ املبضضال       

امل  دة بذمة الطاعنة احوىل نظري التس ي   ال  حتصلق علي ا، وكضان مضن الثابضق    

اخ ا الطاعنة احوىل بالتزاما  ا بعدم سدائ احقسايف املست قة مقابي التس ي   وقضد  

ء يف سدائ مبضال  احقسضايف الض  ك لضوا الطاعنضة احوىل يف سضدائها، وإذ       فشي الك  

أقام احلكم املطعون فيه قضاء  بتأييد احلكضم املسضتأنف بضإلزام الطضاعنط بالتضضامن      

ئرهضم، وفقضا لتقريضر    4.235.937.38فيما بين م بأن يضإئوا للبنضك املطعضون ضضد  مبلض        

مضضا انت ضض  اليضضه مضضن نتيلضضة وفقضضًا لسضضلطته    اوضضةة الضضذا اطمضضأن ملضضا ورئ فيضضه مضضن أحبضضال و  

التقديرية  يف  قدير الدليي ، مما مإئا  اعتبار احسباب الض  بضين علي ضا التقريضر املعضوا      

عليه أسبابا لل كم الصائر، وكانق هذ  احسباب سائغة ودا أ ي ثابق بضاحوراق وال  

أثضار  الطضاعنون    فال ة في ا للقضانون و ك ضي حلمضي قضضائه و تضضمن الضرئ املسضقك ملضا        

ومن ثم ال يعضدو النعضي عليضه كضا سضلف أن يكضون جضدال يف سضلطة حمكمضة املوضضوأ يف           

  قدير الدليي مما ال جيوز الت دا به أمام حمكمة النق  يتعط معه رف  الطعن.

********** 
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ئعوى "  قدير قيمة الدعوى ". " ئعوى الصضورية ". اختصضا  " االختصضا  القيمضي ".     

  ورية. نظام عام. نق  " أسباب الطعن بالنق . احسباب املتعلقة بالنظام العام.  

طل  احلكم بصورية الطضاعن ملكيتضه للشضركة املطعضون ضضدها الثانيضة       الدعوى ب -

وثبو  ملكية املطعون ضد  احوا دا. غري مقدرة القيمة. اختصا  احملكمة التلارية 

الكلية بنظرها. فال ضة احلكضم املطعضون فيضه هضذا النظضر وقضضاؤ  في ضا بضرغم  ضدور           

صضضة قيميضضًا يوجضض  نقضضضضه    احلكضضم مضضن احملكمضضة  االبتدائيضضة اجلزئيضضة وهضضضي غضضري فت      

 وانحالة إىل حمكمة أبوظ" التلارية االيتدائية الدائرة الكلية.  

  

وعلض  مضا جضرى بضه قضضاء       –من قانون انجراءا  املدنية  178حيث إن مإئى نيف املائة 

أنضه جيضوز حملكمضة الضنق  أن  تصضدى مضن  لقضاء ن سض ا لسضب  يتعلضم            –هذ  احملكمة 

بصضض ي ة الطعضضن أو يثضضر  أحضضد اوصضضوم و ملضضا كضضان الضضنيف يف  بالنظضضام العضضام وإن   يضضرئ 

مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة علضض  أن )الضضدفع بعضضدم اختصضضا  احملكمضضة     85/1املضضائة 

النت اء واليت ا أو بسب  نضوأ الضدعوى أو قيمت ضا جيضوز إبضداؤ  يف أيضة حالضة كانضق علي ضا          

كمة بعدم اختصا ض ا  الدعوى، وحتكم به احملكمة من  لقاء ن س ا وإذا قضق احمل

وجضض  علي ضضا أن  ضضأمر بإحالضضة الضضدعوى حبالت ضضا إىل احملكمضضة املختصضضة ....( ضضضض م ضضائ  ضضضض أن  

مسألة االختصا  بسب  نوأ الدعوى أو قيمت ا من النظام العام ومن ثم  عتة قائمضة يف  

اوصومة ومطروحة ئائما عل  احملكمة ولو   يدفع ب ا أحد اوصضوم و كضان الضنيف    

بتعضضديي  2020لسضضنة  33مضضن قضضرار جملضضس الضضوزراء رقضضم  23قضضرة احوىل مضضن املضضائة يف ال 

يف ةضضأن ال ئ ضضة التنظيميضضة  2018لسضضنة  57بعضض  أحكضضام قضضرار جملضضس الضضوزراء رقضضم 

 -الواج  التطبيضم -جراءا  املدنية بشأن ان 1992لسنة  11للقانون االحتائا رقم 

مضن القضانون    30لبنضد احوا مضن املضائة    بأن صتيف الضدوائر اجلزئيضة املنصضو  علي ضا يف ا    

باحلكم ابتدائيًا يف الضدعاوى املدنيضة والتلاريضة والعماليضة الض  ال  ضاوز قيمت ضا عشضرة         
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مضضن  30م يضضط ئرهضضم والضضدعاوى املتقابلضضة أيضضًا كانضضق قيمت ضضا ، وكضضان الضضنيف يف املضضائة   

صضتيف   ليضه  بضأن ""  مضن قضرار جملضس الضوزراء املشضار إ      23قانون انجراءا  املعدا باملضائة  

الدوائر اجلزئية املشكلة من قاض فرئ باحلكم ابتدائيًا يف الدعاوى املدنية والتلاريضة  

والعماليضضة الضض  ال  ضضاوز قيمت ضضا عشضضرة م يضضط ئرهضضم والضضدعاوى املتقابلضضة أيضضًا كانضضق          

قيمت ا... وصتيف الدوائر الكلية املشكلة من ث ثة قضاة باحلكم يف مجيع الضدعاوى  

ية والتلارية والعمالية ال  ليسق من اختصضا  الضدوائر اجلزئيضة""  و كضان الضنيف      املدن

مضن القضرار املشضار إليضه علض  أن " إذا كانضق الضدعوى بطلض  غضري قابضي            25/11يف املائة 

للتقضضدير حبسضض  القواعضضد املتقدمضضة و املضضذكورة بتلضضك املضضائة اعتضضة  زائضضدة علضض  عشضضرة      

من ذا  القضانون علض  أن""  قضدر قيمضة الضدعوى       48ة م يط ئرهم  وكان النيف يف املائ

يوم رفع ا ..."" يدا عل  أن الدوائر اجلزئيضة باحملكمضة االبتدائيضة صضتيف يف ال صضي يف      

الدعاوى املدنية والتلارية والعمالية ال  يطال  في ا املدعي كا ال يتلاوز قيمته عشضرة  

لضض  يقضضدم ا املضضدع  عليضضه أيضضًا   م يضضط ئرهضضم كمضضا صضضتيف بكافضضة الضضدعاوى املتقابلضضة ا   

كانضضضق قيمت ضضضا وصضضضتيف الضضضدوائر الكليضضضة باحملكمضضضة االبتدائيضضضة بضضضاحلكم يف مجيضضضع    

الضضدعاوى املدنيضضة والتلاريضضة والعماليضضة الضض  ليسضضق مضضن اختصضضا  الضضدوائر اجلزئيضضة. ملضضا      

ملطعون ضضدها الثانيضة   لشركة ابصورية ملكيته لكانق طلبا  الطاعن كان ذلك، و 

وفقضضًا للضضنيف الواجضض    -غضضري مقضضدرة القيمضضة   ة املطعضضون ضضضد  احوا دضضا و بثبضضو  ملكيضض

وإذ ومضن ثضم صضتيف احملكمضة التلاريضة الكليضة بنظضر الضدعوى          - التطبيم املشار إليضه 

خالف احلكضم املسضتأنف املإيضد بضاحلكم املطعضون فيضه هضذا النظضر وقضض  يف الضدعوى           

بنظرهضا فإنضه يكضون معيبضًا كضا       غري فتصة قيميًا رغم أن احملكمة االبتدائية اجلزئية

يوجضضض  نقضضضضه علضضض  أن يكضضضون مضضضع الضضضنق  انحالضضضة إىل حمكمضضضة أبضضضوظ" التلاريضضضة       

املختصضة بنظضضر الضضدعوى و ئون احلاجضة لب ضضث أسضضباب    -الضضدائرة الكليضضة-االبتدائيضة  

 .  الطعن

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي   -حوراق عل  ما يبط من احلكضم املطعضون فيضه وسضائر ا     –حيث إن الواقعا  

 ضضضارا جزئضضضي أبضضضوظ" بطلضضض    2021لسضضضنة  298يف أن الطضضضاعن أقضضضام الضضضدعوى رقضضضم  

احلكضضم بصضضورية ملكيضضة الطضضاعن للمطعضضون ضضضدها الثانيضضة و بثبضضو  ملكيضضة املطعضضون      

ا  ضم مضع املطعضون ضضد       2005ضد  احوا دا عل  سضند مضن القضوا أنضه يف غضضون عضام       

سسضضة فرئيضضة باسضضم مإسسضضة ............................    احوا علضض  أن يقضضوم احخضضري بتأسضضيس مإ   
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لإلنشاءا  و الديكور ونظرًا أنه ليس مواطن وال يسضمح لضه بتأسيسض ا فضا  م معضه علض        

ان يقضضضوم بتأسيسضضض ا و سضضضليل ا باسضضضم الطضضضاعن  سضضضليً   ضضضوريًا و مت إ ضضضدار رخصضضضت ا  

نوني دضضا إىل مت  غضضيري الشضضكي القضضا   27/10/2019التلاريضضة باسضضم الطضضاعن وبتضضاريم    

ةركة الشخيف الواحد ذ.م.م . كوج  رخصت ا التلارية والض  سضللق أيضضًا  سضليً      

 ضوريًا باسضم الطضضاعن وملضا كضان املطعضضون ضضد  احوا هضضو املالضك احلقيقضي دضضا فقضد قضضام         

ة موثقضضضة لضضضدى الكا ضضض  العضضضدا   الطضضضاعن املالضضضك الصضضضورا دضضضا بإ ضضضدار وكالضضضة خا ضضض    

احوا نئارة الشركة املطعون ضدها الثانيضة مضن    للمطعون ضد  21/08/2006بتاريم

كافة النواحي املالية  وانئارية وال نية وملا كان الطاعن هو املالضك الصضورا للشضركة    

املطعضضون ضضضدها الثانيضضة واملطعضضون ضضضد  احوا هضضو املالضضك احلقيقضضي دضضا وفقضضًا لإلقضضرار           

نضضدا واملصضضدق عليضضه  الصضضائر مضضن احخضضري لضضدى الكا ضض  العضضدا كقاطعضضة أونتضضاريوال بك     

رئيضضًا مضضن سضض ارة ئولضضة انمضضارا  العربيضضة املت ضضدة والوكالضضة اوا ضضة املمنوحضضة لضضه مضضن     

الطاعن والغري قابلة لإللغاء واملذكرة الداخلية الصائرة من املطعون ضضد  احوا لضبع    

العضضضضاملط يف الشضضضضركة املطعضضضضون ضضضضضدها الثانيضضضضة املتعلقضضضضة بصضضضضرو روا ضضضضب م والعقضضضضوئ     

الضضض  أبرم ضضضا بصضضض ته ممضضضثً  و مالكضضضًا دضضضا فكانضضضق الضضضدعوى، حكمضضضق   واال  اقيضضضا  

لسضنة   887احملكمة برف  الدعوى، استأنف الطاعن هضذا احلكضم باالسضتئناو رقضم     

بتأييضضد احلكضضم   15/06/2021 ضضارا أبضضو ظضض"، قضضضق احملكمضضة بتضضاريم      2021

ذ  املستأنف، طعن الطاعن يف هضذا القضضاء بطريضم الضنق ، وإذ عضرض الطعضن علض  هض        

 احملكمة يف غرفة مشورة رأ  أنه جدير بالنظر ف دئ  جلسة لنظر .

وعلض  مضا جضرى بضه قضضاء       –من قانون انجراءا  املدنية  178حيث إن مإئى نيف املائة 

أنضه جيضوز حملكمضة الضنق  أن  تصضدى مضن  لقضاء ن سض ا لسضب  يتعلضم            –هذ  احملكمة 

حضضد اوصضضوم و ملضضا كضضان الضضنيف يف  بالنظضضام العضضام وإن   يضضرئ بصضض ي ة الطعضضن أو يثضضر  أ 

مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة علضض  أن )الضضدفع بعضضدم اختصضضا  احملكمضضة     85/1املضضائة 

النت اء واليت ا أو بسب  نضوأ الضدعوى أو قيمت ضا جيضوز إبضداؤ  يف أيضة حالضة كانضق علي ضا          

الدعوى، وحتكم به احملكمة من  لقاء ن س ا وإذا قضق احملكمة بعدم اختصا ض ا  

علي ا أن  ضأمر بإحالضة الضدعوى حبالت ضا إىل احملكمضة املختصضة .... ( ضضض م ضائ  ضضض أن          وج  

مسألة االختصا  بسب  نوأ الدعوى أو قيمت ا من النظام العام ومن ثم  عتة قائمضة يف  

اوصومة ومطروحة ئائما عل  احملكمة ولو   يدفع ب ا أحد اوصضوم و كضان الضنيف    

بتعضضديي  2020لسضضنة  33مضضن قضضرار جملضضس الضضوزراء رقضضم  23يف ال قضضرة احوىل مضضن املضضائة 
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يف ةضضأن ال ئ ضضة التنظيميضضة  2018لسضضنة  57بعضض  أحكضضام قضضرار جملضضس الضضوزراء رقضضم 

 -الواج  التطبيضم -جراءا  املدنية بشأن ان 1992لسنة  11للقانون االحتائا رقم 

مضن القضانون    30بأن صتيف الضدوائر اجلزئيضة املنصضو  علي ضا يف البنضد احوا مضن املضائة        

باحلكم ابتدائيًا يف الضدعاوى املدنيضة والتلاريضة والعماليضة الض  ال  ضاوز قيمت ضا عشضرة         

من قضانون  30م يط ئرهم والدعاوى املتقابلة أيًا كانق قيمت ا، وكان النيف يف املائة 

ر صضتيف الضدوائ   من قرار جملس الوزراء املشار إليضه  بضأن ""   23انجراءا  املعدا باملائة 

اجلزئيضضضة املشضضضكلة مضضضن قضضضاض فضضضرئ بضضضاحلكم ابتضضضدائيًا يف الضضضدعاوى املدنيضضضة والتلاريضضضة   

والعمالية ال  ال  اوز قيمت ا عشرة م يط ئرهم والدعاوى املتقابلة أيًا كانق قيمت ضا  

... وصضضتيف الضضدوائر الكليضضة املشضضكلة مضضن ث ثضضة قضضضاة بضضاحلكم يف مجيضضع الضضدعاوى         

ال  ليسق من اختصضا  الضدوائر اجلزئيضة""  و كضان الضنيف       املدنية والتلارية والعمالية

مضن القضرار املشضار إليضه علض  أن " إذا كانضق الضدعوى بطلض  غضري قابضي            25/11يف املائة 

للتقضضدير حبسضض  القواعضضد املتقدمضضة واملضضذكورة بتلضضك املضضائة اعتضضة  زائضضدة علضض  عشضضرة        

أن""  قضدر قيمضة الضدعوى     من ذا  القضانون علض    48م يط ئرهم  وكان النيف يف املائة 

يوم رفع ا ..."" يدا عل  أن الدوائر اجلزئيضة باحملكمضة االبتدائيضة صضتيف يف ال صضي يف      

الدعاوى املدنية والتلارية والعمالية ال  يطال  في ا املدعي كا ال يتلاوز قيمته عشضرة  

أيضضًا م يضضط ئرهضضم كمضضا صضضتيف بكافضضة الضضدعاوى املتقابلضضة الضض  يقضضدم ا املضضدع  عليضضه      

كانضضضق قيمت ضضضا وصضضضتيف الضضضدوائر الكليضضضة باحملكمضضضة االبتدائيضضضة بضضضاحلكم يف مجيضضضع    

الضضدعاوى املدنيضضة والتلاريضضة والعماليضضة الضض  ليسضضق مضضن اختصضضا  الضضدوائر اجلزئيضضة. ملضضا      

كان ذلك، وكانق طلبا  الطاعن بصورية ملكيته للشضركة املطعضون ضضدها الثانيضة     

وفقضضًا للضضنيف الواجضض     -ري مقضضدرة القيمضضة  وبثبضضو  ملكيضضة املطعضضون ضضضد  احوا دضضا غضض   

ومن ثم صتيف احملكمضة التلاريضة الكليضة بنظضر الضدعوى و إذ       -التطبيم املشار إليه  

خالف احلكم املستأنف املإيضد بضاحلكم املطعضون فيضه هضذا النظضر و قضض  يف الضدعوى         

ًا كضا  رغم أن احملكمة االبتدائية اجلزئية غري فتصة قيميًا بنظرهضا فإنضه يكضون معيبض    

يوجضضض  نقضضضضه علضضض  أن يكضضضون مضضضع الضضضنق  انحالضضضة إىل حمكمضضضة أبضضضوظ" التلاريضضضة       

املختصضضة بنظضضر الضضدعوى وئون احلاجضضة لب ضضث أسضضباب   -الضضدائرة الكليضضة-االبتدائيضضة 

 الطعن.
 

********** 
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 )إجيارا ( 5/10/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد عبدالس م العيائا 

 املستشارين: ضياء الدين عبد ا يد، طارق فت ي يوسف. وعضوية

(128) 

 ق. أ( 15س  2021لسنة  48)الطعن رقم 

 أمر أئاء. اجيار .  ظلم. جلنة ف  املنازعا  االجيارية. 

جواز سلو  طريضم أمضر احئاء يف املطالبضة بضانخ ء لعضدم سضدائ القيمضة االجياريضة أو          -

  مواعيضضضد اسضضضت قاق ا أو بقيمضضضة اسضضضتغ ا امليضضضا     بسضضضدائ القيمضضضة االجياريضضضة بعضضضد فضضضوا   

 والك رباء أو رئ مبل  التأمط بعد ثبو  انت اء مدة عقد االجيار.

مضضضن قضضضرار رئضضضيس ئائضضضرة القضضضضاء     17ةضضضروطه واجراء ضضضه منصضضضو  علي ضضضا باملضضضائة     -

 .  2018لسنة25

 جواز التظلم من االمر باالئاء عل  العريضة أو استئنافه. مثاا.    -

  

ضضض اسضضتثناء مضضن 1مضضن قضضرار رئضضيس ئائضضرة القضضضاء جضضرى علضض  أنضضه )  17يف املضضائة  الضضنيف -

القواعضضد العامضضة يف رفضضع الضضدعوى انجياريضضة ابتضضداء، جيضضوز أن  تبضضع اححكضضام الضضوارئة يف   

هذ  املضائة إذا كانضق املطالبضة بضانخ ء لعضدم سضدائ القيمضة انجياريضة أو بسضدائ القيمضة           

 قاق ا أو بقيمة است    امليضا  والك ربضاء أو رئ مبلض     انجيارية بعد فوا  مواعيد است

التأمط بعد ثبو  انت اء مدة عقد انجيار سواء قضدم أا من مضا علض  اسضتق ا أو قضدمق      

ضضضض علضضض  املضضضإجر أن يكلضضضف املسضضضتأجر أوال بالوفضضضاء بالقيمضضضة    2مجيع ضضضا يف طلضضض  واحضضضد.  

أيضضضام علضضض  احقضضضي ثضضضم   انجياريضضضة وقيمضضضة اسضضضت    امليضضضا  والك ربضضضاء يف ميعضضضائ مخسضضضة  

يستصدر أمرا بالطلبا  السضابقة مضن القاضضي املخضتيف بنظضر فض  املنازعضا  انجياريضة         

ضض يصضدر احمضر بضاحئاء علض  عريضضة يقضدم ا        3ال  يقع يف ئائر  ا مقر العضط املضإجرة ...   

املضضإجر أو املسضضتأجر يرفضضم ب ضضا  ضضورة مضضن عقضضد انجيضضار ومضضا يثبضضق حصضضوا التكليضضف         

ضض جيضوز للمسضتأجر أو املضإجر الضتظلم مضن احمضر خض ا مخسضة عشضر يومضا مضن             7بالوفاء... 

 ضضاريم إع نضضه إليضضه وحيصضضي الضضتظلم أمضضام الللنضضة انجياريضضة ويكضضون بضضانجراءا  املعتضضائة  

ض جيوز للمستأجر أو املإجر اسضتئناو احمضر الصضائر قبلضه وفقضا للقواعضد       8لرفع الدعوى. 

م املنصضضو  علي ضضا ب ضضذا القضضانون ويبضضدأ ميعضضائ     وانجضضراءا  املقضضررة السضضتئناو اححكضضا  
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استئناو احمضر مضن  ضاريم فضوا  ميعضائ الضتظلم منضه ..(. ممضا مضإئا  أنضه جيضوز الضتظلم مضن              

احمر باحئاء عل  العريضضة أو اسضتئنافه، وكضان الثابضق مضن احوراق أن املطعضون ضضدها        

وجبضضه مضضن  طلبضضق ك 951/2019طلبضضا قيضضد بضضرقم   7/4/2019الثانيضضة قضضدمق بتضضاريم  

جلنة ف  املنازعا  انجيارية بأبو ظ"  ضذييي الطلض  بالصضيغة التن يذيضة بضإخ ء العضط       

املإجرة و قديم براءة ذمة من املضاء والك ربضاء وسضدائ القيمضة انجياريضة ومضا  ضأخر من ضا         

ئرهضضم. وذلضضك اسضضتنائا إىل عقضضد إجيضضار مسضضلي.    81.900حتضض   ضضاريم انخضض ء كلمضضوأ  

ب ضضا. وكضضان املطعضضون ضضضد  قضضد اسضضتأنف هضضذا احمضضر. ملضضا كضضان ذلضضك  حيضضث اسضضتلابق لطل

وكان احلكم املطعون فيضه التضزم القواعضد الضوارئة يف املسضاق املتقضدم وقبضي االسضتئناو         

املرفضوأ مضن املسضضتأجر ضضد أمضر احئاء فقضضد طبضم  ض يح القضضانون، ويكضون النعضي عليضضه         

 ب ذا السب  عل  غري أساس مما يتعط معه رف  الطعن.

 لللنضضضضضضضضضضضضضضضضضضضةا

وحيث إن الوقائع ض عل  ما يبط من احلكم املطعون فيه وسائر احوراق ض  ت صضي يف أن    

املطعون ضدها الثانية ................. العقارية سضابقا .................... حاليضا استصضدر  بتضاريم     

زعا  انجياريضة  من جلنة ف  املنا 951/2019احمر عل  العريضة رقم  7/4/2019

بأبو ظ" بتذييي الطل  بالصيغة التن يذية بضإخ ء العضط املضإجرة و قضديم بضراءة ذمضة مضن        

املاء والك ربضاء وسضدائ القيمضة انجياريضة ومضا  ضأخر من ضا حتض   ضاريم انخض ء كلمضوأ            

قضضدمق  15/4/2019ئرهضضم وذلضضك اسضضتنائا إىل عقضضد إجيضضار مسضضلي. وبتضضاريم  81.900

التن يضذا الصضضائر بضأمر مضضن الللنضضة وقيضد  كوجبضضه امللضف التن يضضذا رقضضم     الدائنضة السضضند  

اسضضتأنف املطعضضون ضضضد    26/01/2021لضضدى إئارة التن يضضذ، وبتضضاريم   1307/2019

والتن يضضضضضضذ انجيضضضضضضارا رقضضضضضضم   2019لسضضضضضضنة  951احمضضضضضضر الصضضضضضضائر يف الطلضضضضضض  رقضضضضضضم   

 31/03/2021إجيضضارا ، وبتضضاريم 16/2021او رقضضم ، باالسضضتئن2019لسضضنة1307

 951/2019 ويف املوضضوأ اعتبضار أمضر احئاء   حكمق الللنة بقبوا االسضتئناو ةضك   

كأن   يكن وإلغاء ما  ر   عليه من إجضراء بعلضة أنضه   يضتم إعض ن املسضتأنف بضاحمر        

، وأن املضإجر    2018لسضنة   25من قرار رئيس ئائرة القضاء رقم  17/6عم  باملائة 

يمضضة انجياريضضة وقيمضضة اسضضت    امليضضا  والك ربضضاء يف  يكلضضف املسضضتأجر أوال بالوفضضاء بالق

ميعائ مخسة أيام علض  احقضي قبضي استصضدار احمضر. طعضن املستشضار النائض  العضام نمضارة           

أبضضوظ" بضضالنق  يف احلكضضم املضضذكور وعضضرض الطعضضن علضض  هضضذ  الللنضضة بغرفضضة مشضضورة  

 وفصلق فيه.
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نون واوطأ يف  طبيقضه ذلضك   وحيث ينع  الطاعن عل  احلكم املطعون فيه فال ة القا

أن املطعون ضدها الثانيضة استصضدر  أمضرا بوضضع الصضيغة التن يذيضة علض  عقضد انجيضار          

مضضن ال ئ ضضة التنظيميضضة    75املوثضضم بضضانخ ء والقيمضضة انجياريضضة املتضضأخرة عمضض  باملضضائة       

وأعلنضضق املطعضضون ضضضد  احوا بالسضضند التن يضضذا واصضضذ  إجضضراءا  التن يضضذ بضضامللف رقضضم     

ضد املن ذ ضد ، وقضام احخضري بضالطعن باالسضتئناو بطلض  بطض ن أمضر         2019/ 1307

السند التن يذا لبط ن إع نه وبط ن ما  ر   عليه من  ثار وكان هضذا احمضر ممضا ال    

جيوز استئنافه باعتبار  سندا  ن يذيا اضضع لقواعضد االستشضكاا يف اححكضام عمض       

يضة ومضن ثضم يكضون االسضتئناو غضري جضائز قانونضا،         مضن ال ئ ضة التنظيم   103بنيف املائة 

وإذ غاب عضن احلكضم هضذا النظضر وجضر  أسضبابه بضأن احمضر حمضي االسضتئناو املعضروض            

)أمضضر أئاء ولضضيس سضضندا  ن يضضذيا( منت يضضا للقضضضاء بقبضضوا االسضضتئناو ةضضك  اسضضتنائا منضضه 

  أنضه    مما يدا عل 2018لسنة  25من قرار رئيس ئائرة القضاء رقم  17لنيف املائة 

 ي طن إىل حقيقة واقع الطل  يف الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون.     

مضضن قضضرار رئضضيس ئائضضرة    17وحيضضث إن هضضذا النعضضي غضضري سضضديد ذلضضك أن الضضنيف يف املضضائة      

ض استثناء من القواعد العامة يف رفع الضدعوى انجياريضة ابتضداء،    1القضاء جرى عل  أنه )

يف هضذ  املضائة إذا كانضق املطالبضة بضانخ ء لعضدم سضدائ        جيوز أن  تبع اححكام الضوارئة  

القيمضضة انجياريضضة أو بسضضدائ القيمضضة انجياريضضة بعضضد فضضوا  مواعيضضد اسضضت قاق ا أو بقيمضضة     

است    امليا  والك رباء أو رئ مبل  التأمط بعد ثبضو  انت ضاء مضدة عقضد انجيضار سضواء       

ضضض علضض  املضضإجر أن    2واحضضد.   قضضدم أا من مضضا علضض  اسضضتق ا أو قضضدمق مجيع ضضا يف طلضض       

يكلضضف املسضضتأجر أوال بالوفضضاء بالقيمضضة انجياريضضة وقيمضضة اسضضت    امليضضا  والك ربضضاء يف  

ميعائ مخسة أيام عل  احقي ثم يستصدر أمضرا بالطلبضا  السضابقة مضن القاضضي املخضتيف       

احمضر  ض يصدر 3بنظر ف  املنازعا  انجيارية ال  يقع يف ئائر  ا مقر العط املإجرة ... 

باحئاء عل  عريضة يقدم ا املضإجر أو املسضتأجر يرفضم ب ضا  ضورة مضن عقضد انجيضار ومضا          

ض جيوز للمسضتأجر أو املضإجر الضتظلم مضن احمضر خض ا       7يثبق حصوا التكليف بالوفاء... 

مخسة عشر يوما من  اريم إع نه إليه وحيصضي الضتظلم أمضام الللنضة انجياريضة ويكضون       

ض جيضضضوز للمسضضضتأجر أو املضضضإجر اسضضضتئناو احمضضضر     8لرفضضضع الضضضدعوى . بضضضانجراءا  املعتضضضائة 

الصضضائر قبلضضه وفقضضا للقواعضضد وانجضضراءا  املقضضررة السضضتئناو اححكضضام املنصضضو  علي ضضا   

ب ضضذا القضضانون ويبضضدأ ميعضضائ اسضضتئناو احمضضر مضضن  ضضاريم فضضوا  ميعضضائ الضضتظلم منضضه ..(. ممضضا    

ريضضة أو اسضتئنافه، وكضان الثابضق مضن      مإئا  أنه جيوز التظلم من احمر بضاحئاء علض  الع  
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طلبضضضضا قيضضضضد بضضضضرقم    7/4/2019احوراق أن املطعضضضضون ضضضضضدها الثانيضضضضة قضضضضدمق بتضضضضاريم     

طلبق كوجبه من جلنة ف  املنازعا  انجيارية بضأبو ظض"  ضذييي الطلض       951/2019

بالصيغة التن يذية بإخ ء العط املضإجرة و قضديم بضراءة ذمضة مضن املضاء والك ربضاء وسضدائ         

ئرهضضم. وذلضضك  81.900قيمضضة انجياريضضة ومضضا  ضضأخر من ضضا حتضض   ضضاريم انخضض ء كلمضضوأ   ال

اسضضتنائا إىل عقضضد إجيضضار مسضضلي. حيضضث اسضضتلابق لطلب ضضا. وكضضان املطعضضون ضضضد  قضضد          

استأنف هذا احمر. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه التزم القواعضد الضوارئة يف   

مضن املسضتأجر ضضد أمضر احئاء فقضد طبضم  ض يح        املساق املتقدم وقبي االستئناو املرفوأ 

 القانون، ويكون النعي عليه ب ذا السب  عل  غري أساس مما يتعط معه رف  الطعن.
 

********** 
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 ) ارا( 5/10/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ ئ. حسط بن سليمه 

 هيم التوم ابراهيم.وعضوية املستشارين: ئ. عدالن احلاج حمموئ، هاةم إبرا

(129) 

 ق. أ( 15س  2021لسنة  883)الطعن رقم 

إجراءا  " إجراءا  التقاضي ". إفض س. بطض ن. ئعضوى. اوصضوم يف الضدعوى " ئعضوى       

انف س ". نظام عام. نيابة. حمكمة النق  " سلطت ا. نق  " أسباب الطعن بالنق " 

 احسباب املتعلقة بالنظام العام ".

 ف س.  علق ا بالنظام العام.إجراءا  ان -

 وجوب أن  تدخي النيابة العامة كطرو منضم يف ئعاوى انف س. -

التضضزام قلضضم كتضضاب احملكمضضة املرفضضوأ إلي ضضا الضضدعاوا إخبضضار النيابضضة كتابضضة كلضضرئ     -

 رفع ا.  

 دور احلكم ئون  دخي النيابة جيعله باطً  بط نًا من النظام العضام جيضوز الضدفع     -

ة مرحلة كانق علي ا الدعوى. حملكمة النق  أن  قضضي بضه مضن  لقضاء ن سض ا.      به يف أي

 أساس ذلك وعلته. مثاا.  

  

 63و 61إجراءا  انف س   م النظام العام ،وكان من املقرر وفم احكضام املضوائ    -

من قانون انجضراءا  املدنيضة والتلاريضة أنضه جيض  علض  النيابضة أن  تضدخي كطضرو           65و

–انفض س حبسضبان ا مضن الضدعاوى الض  جيضوز دضا ان  رفع ضا بن سض ا          منضم يف ئعاوى 

ويضتعط لضضذلك علضض  قلضم كتضضاب احملكمضضة املرفضوأ  الي ضضا الضضدعاوى اخبضار النيابضضة كتابضضة     

وجض  علض  النيابضة ان  تضدخي يف  لضك       –فاذا مت االخبار عل  هذا الن ضو   –كلرئ رفع ا 

فضضاذا  ضضدر احلكضضم –مضضذكرة برأي ضضا  الضضدعوى باحلضضضور في ضضا وإبضضداء الضضرأا او بتقضضديم

كان باط  بط نا من النظام العام جيوزالضدفع بضه    –عل  ما سلف  –ئون  دخي النيابة 

وحملكمة الضنق  ان  قضضي بضه مضن  لقضاء ن سض ا        –يف اية مرحلة كانق علي ا الدعوى 

ملضضا كضضان ذلضضك وكانضضق الضضدعوى    –مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة     178عمضض  باملضضائة  –

ئر في ضضا احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضد أقيمضضق مضضن الطاعنضضة ةضضركة مصضضنع ............         الصضضا

فانه كان يتعط اخبار النيابة بالدعوى لتتضدخي في ضا    -بص ت ا ئائنة للشركة املدينة 
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وإذ   يقضضضم كتضضضاب حمكمضضضة  –و بضضضدا الضضضرأا في ضضضا كتابضضضة التزامضضضا حبكضضضم القضضضانون 

وخ  ملف االستئناو ممضا ي يضد  ضدخي النيابضة      االستئناو بإخبار النيابة العامة بالدعوى

العامة و در احلكم املطعون فيه ئون مراعاة هضذ  انجضراءا  فانضه يكضون بضاط  كضا       

 يوج  نقضه دذا السب  ئون حاجة لب ث أسباب الطعن.

وحيث، ملا كان ماسلف فانه من املتعط القضاء بضبط ن احلكضم املطعضون فيضه وإحالضة      

 ستئناو لنظرها وفم ما يوجبه القانون.القضية حملكمة اال

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي يف  –عل  مضا يضبط مضن احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق         –حيث إن الوقائع 

افض س ابضوظ" امضام حمكمضة      14/2020ان الطاعنة )الطالبة ( اقامضق الضدعوى رقضم    

لضضضضضضض   ( كباوا ئرجضضضضضضضة بصضضضضضضض ت ا الضضضضضضضدائن للمطعضضضضضضضون ضضضضضضضضدها )املطلضضضضضضضوب ضضضضضضضضدها       

ئرهم،  قدمق بطل  إفتتضا  إجضراءا  اةض ار افض س املطعضون ضضدها       2.234.507.98

عل  سند ان الطاعنضة ن ضذ  أعمضاال للمطعضون ضضدها كوجض  عقضد مقاولضة مضن البضاطن           

و   سدئ قيمة الدفعة الن ائية املوافم عل   ضرف ا واالعمضاا احملتلضزة وقيمضة الضضمان      

نضدبق احملكمضة خضبريا     15/7/2020العيضوب . وبتضاريم  بعضد انت ضاء فض ة املسضإولية عضن      

قضضرر   12/8/2020. و لسضضة لتقيضضيم وضضضع الشضضركة املدينضضة، وأوئأ اوضضبري  قريضضر    

للشضركة املدينضة، و عضيط أمضط ملباةضرة امل ضام املبينضة        احملكمة قبوا افتتضا  االجضراءا    

نط الضضذين قضضدموا  بضضالقرار ون ضضاذا لضضذلك هضضق  سضضمية االمضضط واعضضد قائمضضة بائضضاء الضضدائ     

اعتمد  احملكمة قائمة الدائنط املقبولة ئيضون م   27/1/2021مطالبا  م له .وبتاريم 

حكمضضق حمكمضضة اوا ئرجضضة: بضضرف  طلضض      23/3/2021ن ائيضضا او مإقتضضا. وبتضضاريم   

اسضتأن ق الطاعنضة هضذا    افتتا  االجراءا  وفقا للباب الرابع والوقوو عند هذا احلضد .،  

 ضضضضارا .كمضضضضا اسضضضضتأن ته املطعضضضضون ضضضضضدها   3/2021الرقم احلكضضضضم باالسضضضضتئناو بضضضض

قضضضضق احملكمضضضة:  31/5/2021 ضضضارا. وبتضضضاريم  805/2021باالسضضضتئناو بضضضالرقم 

بتأييضضد احلكضضم املسضضتأنف. طعنضضق الطاعنضضة يف هضضذا احلكضضم بطريضضم الضضنق  بضضالطعن         

املاثي، واوئعق املطعون ضدها مذكرة بضالرئ، وإذ عضرض الطعضن علض  هضذ  احملكمضة       

 ة املشورة رأ  انه جدير بالنظر وحدئ  له جلسة.يف غرف

وحيث ان حا ي ما  نعا  الطاعنة عل  احلكم املطعضون فيضه اوطضأ يف  طبيضم القضانون      

والقصور يف التسبي  وال سائ يف االستدالا وفال ضة الثابضق يف احوراق واالخض ا حبضم     

بضضق عضضدم مقضضدر  ا  الضضدفاأ، حيضضث ان الشضضركة املدينضضة ومضضن خضض ا  قضضارير اوضضةة قضضد ث   
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املاليضضة لتغطيضضة مصضضروفا  إعضضائة اديكلضضة او سضضدائ املبضضال  املسضضت قة للضضدائنط وبتضضاريم      

قضضضرر  حمكمضضضة البدايضضضة افتتضضضا  انجضضضراءا  للشضضضركة املدينضضضة وبضضضتعط    12/8/2020

االمط واعد قائمة بائاء الضدائنط الضذين قضدموا مطالبضا  م لضه والضذى اوئأ  قريضر  بضان         

شضضضضضضضركة املدينضضضضضضضة كبلضضضضضضض   طالبضضضضضضضة الطاعنضضضضضضضة بصضضضضضضض ت ا ئائنضضضضضضضة لل إمجضضضضضضضالي قيمضضضضضضضة م

ئرهضضم، والهتلضضك أا أ ضضوا منقولضضة او ثابتضضه وعضضدم إمكانيضضة إعضضائة        2.234.507.98

أ ضضدر  حمكمضضة البدايضضة حكم ضضا بضضرف    23/3/2021هيكلضضة اعمادضضا، وبتضضاريم 

افتتضضضا  انجضضضراءا  وقضضضد ايضضضد  ا حمكمضضضة االسضضضتئناو حيضضضث ان مضضضا سضضضاقته حمكمضضضة      

و من  سبي  لتأييد مسلك حمكمة اوا ئرجة فيما قضضق بضه اضالف القضانون     االستئنا

ومضا ورئ بقضضانون االفضض س املطبضضم علضض  الضضدعوى. وكضضان يتوجضض  ا ضضدار حكضضم بضضاف س  

املطعون ضدها، حيث الثابق ومن خ ا ما قدم مضن مسضتندا  متضضمنة  قضارير اوضةة      

صضروفا  إعضائة اديكلضة وئفضع     وامط الت ليسة بعضدم مقضدرة الشضركة املدينضة لتغطيضة م     

مسضضضت قا  الطاعنضضضة الدائنضضضة وثبضضضق أيضضضضا اسضضضت الة إعضضضائة هيكلضضضة الشضضضركة املدينضضضة     

مضن املرسضوم بقضانون     124واست الة استمرار نشاط ا وكان الص يح إعماا نيف املائة 

. وإذ خالف احلكم الطعط ذلك يكون معيبا ويسضتوج   2019لسنة  23احتائا رقم 

 نقضه.

 61اءا  انف س   م النظام العام، وكان من املقرر وفم احكام املضوائ  وحيث ان إجر

مضضضن قضضضانون انجضضضراءا  املدنيضضضة والتلاريضضضة أنضضضه جيضضض  علضضض  النيابضضضة أن  تضضضدخي   65و 63و

كطضضرو منضضضم يف ئعضضاوى انفضض س حبسضضبان ا مضضن الضضدعاوى الضض  جيضضوز دضضا ان  رفع ضضا  

رفضوأ  الي ضا الضدعاوى اخبضار النيابضة      ويتعط لذلك عل  قلم كتاب احملكمة امل –بن س ا 

وجض  علض  النيابضة ان  تضدخي      –فاذا مت االخبار علض  هضذا الن ضو     –كتابة كلرئ رفع ا 

فضضاذا  ضضدر  –يف  لضضك الضضدعوى باحلضضضور في ضضا وإبضضداء الضضرأا او بتقضضديم مضضذكرة برأي ضضا   

كضضان بضضاط  بط نضضا مضضن النظضضام العضضام    –علضض  مضضا سضضلف   –احلكضضم ئون  ضضدخي النيابضضة  

وحملكمة النق  ان  قضي بضه مضن    –جيوزالدفع به يف اية مرحلة كانق علي ا الدعوى 

ملضا كضان ذلضك وكانضق      –من قضانون انجضراءا  املدنيضة     178عم  باملائة – لقاء ن س ا 

الضضدعوى الصضضائر في ضضا احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضد أقيمضضق مضضن الطاعنضضة ةضضركة مصضضنع        

فانضضه كضضان يضضتعط اخبضضار النيابضضة بالضضدعوى      -نضضة ............ بصضض ت ا ئائنضضة للشضضركة املدي  

وإذ   يقضضم كتضضاب  –لتتضضدخي في ضضا و بضضدا الضضرأا في ضضا كتابضضة التزامضضا حبكضضم القضضانون  

حمكمضضة االسضضتئناو بإخبضضار النيابضضة العامضضة بالضضدعوى وخضض  ملضضف االسضضتئناو ممضضا ي يضضد    
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  فانضضه  ضضدخي النيابضضة العامضضة و ضضدر احلكضضم املطعضضون فيضضه ئون مراعضضاة هضضذ  انجضضراءا       

 يكون باط  كا يوج  نقضه دذا السب  ئون حاجة لب ث أسباب الطعن.

وحيث، ملا كان ماسلف فانه من املتعط القضاء بضبط ن احلكضم املطعضون فيضه وإحالضة      

 القضية حملكمة االستئناو لنظرها وفم ما يوجبه القانون.

 

********** 
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 )عمالي( 6/10/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –عثمان مكرم برئاسة السيد املستشار/

 وعضوية املستشارين: أزهرا مبار  ، طارق فت ي يوسف.

(130) 

 ق. أ( 15س  2021لسنة  251)الطعن رقم 

( اختصا  " االختصا  القيمي". ئعوى "  قدير قيمة الدعوى ". ئفوأ " الدفع بعدم 1

 م قضائية.  االختصا  ". استئناو. طعن " ما جيوز وما الجيوز الطعن فيه ". رسو

اختصضضضا  ئوائضضضر املطالبضضضضا  البسضضضيطة قيميضضضًا بالضضضضدعاوى الضضض  ال  ضضضاوز قيمت ضضضضا        -

 مخسمائة ألف ئرهم والطلبا  العارضة املقدمة في ا أيا كانق قيمت ا.

اختصا  الدوائر اجلزائيضة العائيضة قيميضًا بالضدعاوى الض   ضاوز قيمت ضا مخسضمائة          -

والطلبضضا  العارضضضة املقدمضضة في ضضا أيضضا كانضضق   ألضضف ئرهضضم وال  زيضضد علضض  عشضضرة م يضضط   

 قيمت ا.

وجضضوب سضضدائ  ضضامط مقضضدار  ألضضف ئرهضضم عضضن كضضي اسضضتئناو لل كضضم الصضضائر يف          -

ئعاوى املطالبا  البسيطة إذا كانق قيمة الدعوى  تلاوز النصضاب االنت ضائي املقضرر يف    

وقضضانون الرسضضوم ال ئ ضضة التنظيميضضة خ فضضا للقواعضضد العامضضة يف قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة  

 ال  ال   رض  امينا يف هذ  احلالة.
  

( اختصا  " االختصا  القيمي". ئعوى "  قدير قيمة الدعوى ". ئفوأ " الدفع بعدم 2

 .االختصا  ". استئناو. طعن " ما جيوز وما الجيوز الطعن فيه ". رسوم قضائية

ئرهضم ارج ضا مضن     اوز قيمة الطلبضا  اوتاميضة يف الضدعوى مبلض  مخسضمائة ألضف        -

نطضضاق ئعضضاوى املطالبضضا  البسضضيطة. عضضدم خضضضوأ احلكضضم الصضضائر نجضضراءا  اسضضتئناو     

االحكام الصائرة يف  لضك الضدعوى ومضن بين ضا وجضوب سضدائ  ضامط مقضدار  ألضف ئرهضم.            

قضضضاء احلكضضم بعضضدم قبضضوا االسضضتئناو املقابضضي لعضضدم سضضدائ التضضامط املضضذكور. خطضضا يف    

 نق  احلكم الصائر يف االستئناو اح لي علة ذلك. طبيم القانون يوج  نقضه و
  

 2020( لسضنة  26أ النيف يف املائة الثانية من قرار ئو رئيس ئائرة القضاء رقضم ) -1

علضض  أن " نشضضأ ئائضضرة جزئيضضة أو أكثضضر صضضتيف    -بشضضأن ئائضضرة املطالبضضا  البسضضيطة  -
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بضضاحجور واملر بضضا ، بال صضضي يف الضضدعاوى املدنيضضة والتلاريضضة والعماليضضة وئعضضاوى املطالبضضة  

( مخسمائة ألف ئرهم ويف ئعضاوى  ض ة التوقيضع أياضا     500.000وال  ال  اوز قيمت ا )

إذا  -2كانضضق قيمت ضضا..." والضضنيف يف ال قضضرة الثانيضضة مضضن املضضائة السائسضضة منضضه علضض  "......  

كانضضق قيمضضة الضضدعوى  تلضضاوز النصضضاب االنت ضضائي املقضضرر يف ال ئ ضضة التنظيميضضة جيضضوز         

االستئناو أمام الدائرة املختصة وذلك خ ا مخسة عشر يوماا من  اريم النطضم  الطعن ب

باحلكم وإيداأ أسبابه ووفًقا للقواعد وانجضراءا  املقضررة للطعضن علض  اححكضام علض        

( ألف ئرهم عن كي استئناو يضرئ إىل املسضتأنف   1000أن ي رض  أمط ثابق مقدار  )

املشضضضرأ أنشضضضأ يف كضضضي حمكمضضضة ابتدائيضضضة يف حضضضدوئ إذا قبضضضي اسضضضتئنافه........" م ضضضائ  أن 

اختصا ضضض ا النضضضوعي ئائضضضرة جزئيضضضة أو أكثضضضر لنظضضضر ئعضضضاوى املطالبضضضا  البسضضضيطة ووزأ    

انختصا  اجلزئي بط هذ  الدوائر والدوائر اجلزئية العائية عل  أساس قيمضي حبيضث   

( 500.000صضضضتيف ئوائضضضر املطالبضضضا  البسضضضيطة قيميضضضًا بالضضضدعاوى ال  ضضضاوز قيمت ضضضا )      

مخسضضمائة ألضضف ئرهضضم والطلبضضا  العارضضضة املقدمضضة في ضضا أياضضا كانضضق قيمت ضضا، وصضضتيف       

( 10.000.000الدوائر اجلزئية العائيضة قيميضًا كضا يتلضاوز هضذ  القيمضة وال يزيضد علض  )        

وفضرض  أمينضًا    عشرة م يط ئرهم والطلبا  العارضة املقدمة في ا أياضا كانضق قيمت ضا،   

ئرهضضضم عضضضن كضضضي اسضضضتئناو لل كضضضم الصضضضائر يف ئعضضضاوى    ( ألضضضف1000ثابتضضضًا مقضضضدار  )

املطالبا  البسيطة إذا كانق قيمة الدعوى  تلاوز النصاب االنت ائي املقرر يف ال ئ ة 

خ فًا للقواعد العامضة يف قضانون انجضراءا  املدنيضة وقضانون الرسضوم الض  ال         –التنظيمية 

قضرر للضدعاوى الض  يرفع ضا العمضاا      مع مراعضاة انع ضاء امل   –  رض  أمينًا يف هذ  احلالة 

واملسضضت قون عضضن م مضضن الرسضضم والتضضأمط، وحيكضضم بضضرئ التضضأمط إىل املسضضتأنف إذا قبضضي     

 .استئنافه

إذ كان ذلك وكان الثابق يف احوراق وحصله احلكضم املطعضون فيضه أن الطلبضا       -2

ى ئرهضضم وبالتضضالي صضضرج عضضن نطضضاق ئعضضاو   500000اوتاميضضة يف الضضدعوى  تلضضاوز مبلضض   

املطالبضضا  البسضضيطة وال اضضضع احلكضضم الصضضائر في ضضا نجضضراءا  اسضضتئناو اححكضضام       

الصائرة يف  لك الدعاوى ويبق  حمكومضًا بضانجراءا  العامضة نسضتئناو اححكضام وإذ      

كضضان انسضضتئناو املقضضدم مضضن الطاعنضضة علضض  حكضضم حمكمضضة الدرجضضة احوىل يف امليعضضائ      

الي يصضضبح مقبضضواًل ةضضكً ، وإذ ذهضض     مسضضتلمعًا ةضضرائك قبولضضه وسضضدئ  رئضضه وبالتضض    

لعضدم سضدائ التضأمط امل ضروض علض        -احلكم املطعون فيه يف قضضائه إىل عضدم قبولضه    

ئعضاوى املطالبضا  البسضضيطة يف حضط أن احلكضم املسضضتأنف  ضائر يف ئعضوى ال  ضضدخي يف       

فإنضضه يكضضون قضضد أخطضضأ يف  طبيضضم   -عضضدائ  لكضضم الضضدعاوى علضض  حنضضو مضضا سضضلف بيانضضه  
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ا يعيبضضه ويوجضض  نقضضضه دضضذا السضضب  علضض  أن يشضضمي الضضنق  مضضا قضضض  بضضه          القضضانون ممضض 

احلكضضم يف االسضضتئناو اح ضضلي لإلر بضضايف بين مضضا وئرءًا لتقطيضضع أو ضضاا النضضزاأ وحلسضضن  

مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة ومضضن ثضضم فإنضضه      185سضضري العدالضضة وإعمضضااًل حلكضضم املضضائة   

و  علضض  اوصضضوم إحضضدى  يكضضون مضضع الضضنق  انحالضضة حملكمضضة االسضضتئناو كضضي ال ي ضض    

 .ئرجا  التقاضي وهو أمر متعلم بالنظام العام

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي يف   –عل  ما يبط من احلكم املطعون فيه وسضائر احوراق   -حيث إن الوقائع 

عمضضالي  281/2021أن املطعضضون ضضضد   أقضضام علضض  الشضضركة الطاعنضضة  الضضدعوى رقضضم        

ًا لطلبا ضضضه اوتاميضضضة املقدمضضضة  لسضضضة حتضضضضري  وفقضضض-جزئضضضي أبضضضوظ" بطلضضض  احلكضضضم  

بإلزام ضضا بضضأن  ضضإئا لضضه مسضضت قا ه العماليضضة املتمثلضضة يف اسضضتقطاعا   - 31/3/2021

احجضضور وبضضدا السضضكن وبضضدا اننضضذار وبضضدا انجضضازة وبضضدا انسضضتقرار ومكافضضأة ن ايضضة       

ة اودمضضة والتعضضوي  عضضن ال صضضي التعسضض ي وقيمضضة  ضضذاكر السضض ر العائليضضة وبضضدا العضضوئ    

للوطن ون قا  ة ن احمتعة وال وائد التأخريية وة ائة اوةة، ويف بيان ذلك يقوا إنضه  

 16/7/2007الت م بالعمي لدى الطاعنة كوج  عقد عمي غري حمدئ املضدة بضدءًا مضن    

ئرهضضم وإذ أن ضضق  37355ئرهضضم  احساسضضي منضضه   57347مقابضضي أجضضر ةضض را إمجضضالي     

بغضري سضب  مشضروأ و   ضإئ لضه مسضت قا  ا        ئون إنضذار و  12/10/2020خدمته بتاريم 

أحقية املطعضون ضضد    حكمق احملكمة ب 11/4/2021العمالية. أقام الدعوى  لسة 

ئرهضضم بضضدا االسضضتقرار ومبلضض  47500رهضضم اسضضتقطاعا  أجضضور ومبلضض  ئ76072يف مبلضض  

ئرهضضم  438609ئرهضضم بضضدا إجضضازة ومبلضض     74710ئرهضضم بضضدا اننضضذار ومبلضض    57347

ان جممضضضضضوأ مضضضضضا حكضضضضضم بضضضضضه مبلضضضضض       اودمضضضضضة وأورئ  يف املنطضضضضضوق مكافضضضضضأة ن ايضضضضضة  

(( ألزمضضضق الطاعنضضضة بهئائضضضه إليضضضه     ئرهضضضم 694238ئرهضضضم )) ضضض يح اجلمضضضع    636891

 شضضضتمي علضضض  وزن زائضضضد يف حضضضدوئ    و سضضضليمه ةضضض ائة خضضضةة و ضضضذكرة عضضضوئة لضضضه وحضضضد     

كيلضضو جضضرام، وأغ لضضق ال صضضي يف طلضض  بضضدا العضضوئة للضضوطن وقيمضضة  ضضذاكر عضضوئة    120

فضضضق مضضا عضضدا ذلضضك مضضن طلبضضا ، اسضضتأنف املطعضضون ضضضد  هضضذا احلكضضم           احسضضرة، ور

عمالي أبوظ" واستأن ته الطاعنضة اسضتئنافًا مقضابً      2021لسنة  461باالستئناو رقم 

قضضضق احملكمضضة بعضضدم     31/5/2021و لسضضة   2021لسضضنة   502باالسضضتئناو رقضضم   

كضضم املسضضتأنف بقالضضة أن احل -قبضضوا االسضضتئناو املقابضضي ةضضكً  لعضضدم سضضدائ التضضأمط   

وبقبضضوا االسضضتئناو اح ضضلي ةضضكً  ويف موضضضوعه بتعضضديي  - ضضائر يف ئعضضوى بسضضيطة 

ئرهضم ويف  104594إىل مبلض    احلكم املسضتأنف يف ةضأن حسضاب بضدا انجضازة بزيائ ضه      
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ئرهضم وإلغائضه يف ةضأن    581076اودمة بزيائ  ضا إىل مبلض    ةأن حساب مكافأة ن اية 

فيمضضضا عضضضدا  ليصضضضبح املبلضضض  انمجضضضالي املقضضضضي بضضضه     رفضضضضه ال وائضضضد التأخرييضضضة و أييضضضد    

وأورئ  يف احسضضباب قضضضاء بضضرف  مضضا     %4ئرهضضم وال وائضضد التأخرييضضة بواقضضع    866589

قالضضق أنضضه طلضض  عضضارض مقضضدم مضضن الطاعنضضة. طعنضضق الشضضركة احملكضضوم علي ضضا يف هضضذا     

احلكضضم بضضالطعن املاثضضي وأوئأ املطعضضون ضضضد  مضضذكرة بضضالرئ اختتم ضضا بطلضض  رفضضضه وإذ   

ض الطعضضن علضض  هضضذ  احملكمضضة يف غرفضضة مشضضورة رأ  أنضضه الطعضضن بضضالنظر وحضضدئ       ُعضضِر

 جلسة لنظر  ئون مرافعة ة وية.       

وحيث إنضه وممضا  نعضا  الشضركة الطاعنضة علض  احلكضم املطعضون فيضه اوطضأ يف  طبيضم            

القضضانون ويف بيضضان ذلضضك  قضضوا إن احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضض  بعضضدم قبضضوا االسضضتئناو          

ة أن الطاعنة    سدئ التأمط امل روض علض  ئعضاوى املطالبضا  البسضيطة      ساندًا إىل قال

ئرهضم  500000يف حط أن الطلبا  يف الدعوى كمضا حصضل ا احلكضم ذا ضه  زيضد عضن       

ممضضا اضضرج الضضدعوى عضضن نطضضاق ئعضضاوى املطالبضضا  البسضضيطة، وجضضر ذلضضك احلكضضم إىل           

جض   سضضوية ن ائيضضة أقضضر  القضضاء بضضإلزام الطاعنضضة كسضضت قا  عماليضة سضضبم دضضا  ئائ ضضا كو  

كوجب ا املطعضون ضضد  باسضتي اء كامضي حقوقضه بعضد انت ضاء اودمضة احمضر الضذا يعيض             

 احلكم املطعون فيه ويستوج  نقضه.

وحيث إن هضذا النعضي يف أساسضه سضديد ذلضك بضأن الضنيف يف املضائة الثانيضة مضن قضرار ئضو             

 -لبضضا  البسضضيطةبشضضأن ئائضضرة املطا - 2020( لسضضنة 26رئضضيس ئائضضرة القضضضاء رقضضم ) 

علضض  أن " نشضضأ ئائضضرة جزئيضضة أو أكثضضر صضضتيف بال صضضي يف الضضدعاوى املدنيضضة والتلاريضضة       

( 500.000والعماليضضة وئعضضاوى املطالبضضة بضضاحجور واملر بضضا ، والضض  ال  ضضاوز قيمت ضضا )       

مخسمائة ألف ئرهم ويف ئعاوى  ض ة التوقيضع أياضا كانضق قيمت ضا..." والضنيف يف ال قضرة        

إذا كانضق قيمضة الضدعوى  تلضاوز النصضاب       -2ئة السائسة منه عل  "......الثانية من املا

االنت ضائي املقضضرر يف ال ئ ضة التنظيميضضة جيضوز الطعضضن باالسضتئناو أمضضام الضدائرة املختصضضة      

وذلك خ ا مخسة عشر يوماا من  اريم النطم بضاحلكم وإيضداأ أسضبابه ووفًقضا للقواعضد      

( 1000م علض  أن ي ضرض  ضأمط ثابضق مقضدار  )     وانجراءا  املقررة للطعن عل  اححكا

ألف ئرهم عن كي استئناو يرئ إىل املستأنف إذا قبي اسضتئنافه........" م ضائ  أن املشضرأ    

أنشضضأ يف كضضي حمكمضضة ابتدائيضضة يف حضضدوئ اختصا ضض ا النضضوعي ئائضضرة جزئيضضة أو أكثضضر  

والضدوائر   لنظر ئعضاوى املطالبضا  البسضيطة ووزأ انختصضا  اجلزئضي بضط هضذ  الضدوائر        

اجلزئيضضة العائيضضة علضض  أسضضاس قيمضضي حبيضضث صضضتيف ئوائضضر املطالبضضا  البسضضيطة قيميضضًا           
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( مخسضضضمائة ألضضضف ئرهضضضم والطلبضضضا  العارضضضضة   500.000بالضضضدعاوى ال  ضضضاوز قيمت ضضضا ) 

املقدمة في ا أياا كانق قيمت ا، وصتيف الدوائر اجلزئية العائية قيميًا كا يتلضاوز هضذ    

( عشضرة م يضط ئرهضم والطلبضا  العارضضة املقدمضة       10.000.000القيمة وال يزيد عل  )

( ألضضف ئرهضضم عضضن كضضي  1000في ضضا أياضضا كانضضق قيمت ضضا، وفضضرض  أمينضضًا ثابتضضًا مقضضدار  )   

اسضضضتئناو لل كضضضم الصضضضائر يف ئعضضضاوى املطالبضضضا  البسضضضيطة إذا كانضضضق قيمضضضة الضضضدعوى  

للقواعضضد العامضضة يف  خ فضضًا  – تلضضاوز النصضضاب االنت ضضائي املقضضرر يف ال ئ ضضة التنظيميضضة      

مضضع  –قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة وقضضانون الرسضضوم الضض  ال   ضضرض  أمينضضًا يف هضضذ  احلالضضة      

مراعضضاة انع ضضاء املقضضضرر للضضدعاوى الضض  يرفع ضضضا العمضضاا واملسضضت قون عضضضن م مضضن الرسضضضم        

والتضضأمط، وحيكضضم بضضرئ التضضأمط إىل املسضضتأنف إذا قبضضي اسضضتئنافه.ملا كضضان ذلضضك وكضضان  

ية يف الدعوى  تلضاوز  حوراق وحصله احلكم املطعون فيه أن الطلبا  اوتامالثابق يف ا

ئرهضم وبالتضضالي صضرج عضضن نطضاق ئعضاوى املطالبضضا  البسضيطة وال اضضضع      500000مبلض   

احلكضم الصضائر في ضضا نجضراءا  اسضضتئناو اححكضام الصضائرة يف  لضضك الضدعاوى ويبقضض        

ذ كضضان انسضضتئناو املقضضدم مضضضن    حمكومضضًا بضضانجراءا  العامضضة نسضضتئناو اححكضضضام وإ    

الطاعنضضضة علضضض  حكضضضم حمكمضضضة الدرجضضضة احوىل يف امليعضضضائ مسضضضتلمعًا ةضضضرائك قبولضضضه     

وسضضدئ  رئضضه وبالتضضالي يصضضبح مقبضضواًل ةضضكً ، وإذ ذهضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه يف         

لعدم سدائ التأمط امل روض عل  ئعاوى املطالبضا  البسضيطة    -قضائه إىل عدم قبوله 

ملسضتأنف  ضائر يف ئعضوى ال  ضدخي يف عضدائ  لكضم الضدعاوى علض          يف حط أن احلكم ا

فإنضضه يكضضون قضضد أخطضضأ يف  طبيضضم القضضانون ممضضا يعيبضضه ويوجضض      -حنضضو مضضا سضضلف بيانضضه  

نقضه دذا السضب  علض  أن يشضمي الضنق  مضا قضض  بضه احلكضم يف االسضتئناو اح ضلي           

إعمااًل حلكضم املضائة   لإلر بايف بين ما وئرءًا لتقطيع أو اا النزاأ وحلسن سري العدالة و

مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة ومضضن ثضضم فإنضضه يكضضون مضضع الضضنق  انحالضضة حملكمضضة    185

االستئناو كي ال ي و  عل  اوصوم إحدى ئرجا  التقاضي وهو أمضر متعلضم بالنظضام    

 العام.
 

********** 
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 )مدني عمالي( 6/10/2021جلسة 

 دائرة.رئيس ال –برئاسة السيد املستشار/ عثمان مكرم 

 .ين: أزهرا مبار ، طارق فت ي يوسفوعضوية املستشار

(131) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  252)الطعن رقم 

 (  عوي . عقد "  ن يذ العقد " " فسم العقد وان ساخه". عمي. فصي  عس ي. أجر. 1

حم  اح  العمي يف فسم عقد العمي حمدئ املدة يف حاا وجوئ عضذر طضارض يتعلضم     -

 نذا  بتعوي  العامضي عمضا أ ضابه مضن ضضرر علض  أال جيضاوز مبلض  التعضوي           به. التزامه 

جممضضوأ االجضضر املسضضت م عضضن مضضدة ث ثضضة أةضض ر أو املضضدة الباقيضضة مضضن العقضضد أي مضضا أقصضضر.    

 أساس ذلك.
  

(  عوي . عقد "  ن يذ العقد " " فسم العقد وان سضاخه". عمضي. فصضي  عسض ي. أجضر.      2

 أ " سلطت ا ". عقد " انعقائ  " . حمكمة املوضو

 العقد. مقصوئ  .   -

 وقيع العامي عل  عرض العمي املقدم إليه إجيابا من  اح  العمي يعضد قبضوال يقضوم     -

 به العقد بين ما.  

اعتبضضار  ضضاريم التوقيضضع علضض  العضضرض  اراضضا لبدايضضة العمضضي متضض   ضضضمن نصاعيقضضضي    -

 دئ فيه.ببدء العمي كلرئ قبوله. وإال ي اخي بدؤ  إىل التاريم احمل

  سر  احملكمة  و ً  إىل ما ا  ق إليه فيه املتعاقدين إذا   يتضمن نصضًا علض     -

 حتديد بدايته.  
  

 ( أجر. عقد. "  ن يذ  " . عمي. 3

اسضضت قاق العامضضي ل جضضر. مناطضضه. ك ايضضة أن يكضضون قضضد أئا عملضضه أو أعضضد ن سضضه        -

العمضي مضا زاا قائمضًا وةضرأ      و  رأ له وإن   يسند إليه أا عمي. ةرطه. أن يكون عقضد 

يف  ن يذ  بتسليم العامي العمي. اعتبار  اح  العمي يف موقف طال  ال سم إذا   يضتم  

 ن يذ عقد العمي برفضه  سضليم العمضي وإخطضار  العامضي بضذلك أو كانضق ع قضة العمضي         

قضضد انقضضضق مضضن بعضضد علضض  أيضضة  ضضورة فينقضضضي التزامضضه بضضدفع االجضضر و   ضض  التزامضضا       

 مثاا.    ال سم.
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جيضوز فسضم   -1من قانون املعام   املدنية علض  أنضه "    920النيف يف  املائة رقم  -1 

وجيضوز ححضد املتعاقضدين عنضد وجضوئ عضذر       -2العقد اذا حدل عضذر  نضع  ن يضذ موجبضه     

ويف احلضضالتط املشضضار إلي مضضا يضضضمن طالضض   -3طضضارض يتعلضضم بضضه أن يطلضض  فسضضم العقضضد.  

مضن قضانون    115رر للمتعاقضد ا خضر" والضنيف يف املضائة     ال سم ما ينشأ عن ال سم من ضض 

 نظيم ع قا  العمي عل  أنضه " إذا كضان عقضد العمضي حمضدئ املضدة وقضام  ضاح  العمضي          

( كضان ملتزمضا بتعضوي  العامضضي    120ب سضخه لغضري االسضباب املنصضو  علي ضا يف املضائة )      

جر املسضت م عضن   عما أ ابه من ضرر عل  أال جياوز مبل  التعوي  بأا حاا جمموأ اح

مدة ث ثة أة ر أو املدة الباقية من العقد أي ما أقصر، وذلك كله ما   يوجضد نضيف يف   

العقد يقضي بغري ذلضك" يضدا علض  أنضه جيضوز لصضاح  العمضي يف حضاا وجضوئ عضذر طضارض            

يتعلم به أن يطل  فسضم العقضد حمضدئ املضدة ويلتضزم يف هضذ  احلالضة بتعضوي  العامضي عمضا           

ل  أال جياوز مبل  التعوي  بأا حاا جمموأ احجر املست م عضن مضدة   أ ابه من ضرر ع

 .ث ثة أة ر أو املدة الباقية من العقد أي ما أقصر

املقرر ض يف قضاء هذ  احملكمة ض أن العقضد هضو ار بضايف انجيضاب الصضائر مضن أحضد           -2

يضه التضزام   املتعاقدين بقبوا ا خر و وافق مضا علض  وجضه يثبضق يف املعقضوئ عليضه وي  ض  عل       

كي من ما كا وج  عليه ل خر، وأن العقد ةضريعة املتعاقضدين وجيض   ن يضذ  طبًقضا ملضا       

اةضتمي عليضه وبطريقضة  ت ضم مضع مضا يوجبضه حسضن النيضة وبالتضالي فضإن  وقيضع العامضي علضض               

عرض العمي املقدم إليه اجيابًا من  اح  العمي يعضد قبضواًل يقضوم بضه العقضد بين مضا فضإذا        

د  ضمن حكمًا عل  بدء العمي كلرئ قبوله حتدئ  اريم التوقيضع عليضه   كان العرض ق

 اراًا لبداية العمي وإذا ٌنيف فيضه علض  أن يبضدأ العمضي مضن  ضاريم انت ضاء إجضراءا   وقيضع          

العقضضد الن ضضائي أو استصضضدار بطاقضضة العمضضي أو خ فضضه أو ُحضضدئ فيضضه  اراضضًا  خضضر السضضت م   

دئ أما إذا   يتضضمن نصضًا علض  حتديضد بدايضة العمضي       العمي  راخ  بدؤ  إىل التاريم احمل

فسضضر  احملكمضضة نصو ضضه  و ضضً  إىل مضضا ا  ضضق إليضضه نيضضة املتعاقضضدين ويف ضضضوء واقضضع     

 .احلاا

أنه ولئن كان يك ي السضت قاق العامضي لبجضر أن يكضون قضد أئى عملضه أو أعضد         -3

مضن   912وىل من املائة ن سه و  رغ له وإن   يسند إليه أا عمي إعمااًل لنيف ال قرة اح

قانون املعام   املدنية إال أن منضايف ذلضك أن يكضون عقضد العمضي مضازاا قائماضا وُةضرأ يف         

 ن يضضذ  بتسضضليم العامضضي العمضضي أمضضا إذا كضضان عقضضد العمضضي   يضضتم  ن يضضذ  بضضرف   ضضاح    

العمي  سضليم العامضي العمضي وإخطضار  بضذلك أو كانضق ع قضة العمضي قضد انت ضق مضن بعضد             
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 ضضورة انقضضض  التضضزام  ضضاح  العمضضي بضضدفع احجضضر ويعضضد يف احلالضضة احوىل يف       علضض  أيضضة  

موقف طال  ال سم فينوء بإلتزاما  طلبه، ملا كان ذلضك وكضان الواقضع يف الضدعوى أن     

الطاعنضضة كانضضق قضضد عرضضضق علضض  املطعضضون ضضضدها العمضضي كوجضض  عضضرض العمضضي املضضإرخ  

أن  ن يضضذ  منضضويف بنلضضا    وقبلضضق احخضضرية العضضرض الضضذا أورئ نصضضًا علضض      29/7/2019

إجراءا  حصوا املطعون ضدها عل   رخييف ئائرة الص ة ثم جرى  وقيضع عقضد العمضي    

الرئضضضي  ن يضضضذًا دضضضذا العضضضرض وعلضضض  اساسضضضه اسضضضتوفيق إجضضضراءا  انقامضضضة ثضضضم  وق ضضضق   

انجراءا  عنضد هضذا احلضد وأجضدبق احوراق عضن مضا ي يضد حصضوا املطعضون ضضدها علض             

قامضضق املطعضضون ضضضدها ئعواهضضا بعضضد انقضضضاء سضضنة  نشضضد      ضضرخييف ئائضضرة الصضض ة، ثضضم أ  

القضاء باملست قا  العمالية النا ة عن هذا العقد خ ا سنته احوىل وأقر  يف مجيضع  

مراحي التقاضضي بضأن الطاعنضة حالضق بين ضا و ن يضذ العقضد رافضضة  سضليم ا العمضي بينمضا            

تمضاا قسضم أمضراض    اعتصمق الطاعنة بأن العقد   ين ضذ غضداة  وقيعضه بسضب  عضدم اك     

للظضروو الض     -الضذا مت التعاقضد مضع املطعضون ضضدها للعمضي فيضه         -النساء والتوليضد  

 احبق   شي وباء كورونا املستلد وكان ئفاأ الطاعنة عل  هذا الن و يف  كيي ضه  

إزاء  –الص يح هضو طلض  ل سضم العقضد لعضذر طضارض يتعلضم ب ضا هضو عضدم اكمضاا القسضم             

وبالتضضالي فضضإن إلتضضزام الطاعنضضة يقضضف عنضضد حضضد      –القضضاهرة  عضضدم هسضضك الطاعنضضة بضضالقوة  

 عوي  املطعون ضدها عما أ ضاب ا مضن ضضرر علض  أال جيضاوز مبلض  التعضوي  بضأا حضاا          

جمموأ احجر املست م عن مدة ث ثة أة ر مع إلتزام ا بتضذكرة عضوئة املطعضون ضضدها     

هضضذا النظضضر مضضا    لت ضضم خبدمضضة  ضضاح  عمضضي  خضضر، وإذ خضضالف احلكضضم املطعضضون فيضضه  

وقض  للمطعون ضدها بإجور وبدا إجازة وة ائة خةة احمر الذا يوج  نقضه نقضضًا  

 جزئيًا يف هذا اوصو .  

عمضضالي العضضط  ضضاا لل صضضي فيضضه وملضضا  146/2021وحيضضث إن موضضضوأ االسضضتئناو رقضضم 

 قضضدم يضضتعط القضضضاء بإلغضضاء احلكضضم املسضضتأنف يف ةضضأن طلبضضا  انجضضور وبضضدا انجضضازة        

اوضضضةة والقضضضضاء جمضضضدئًا بضضضرف  هضضضذ  الطلبضضضا ، وإذ  قضضضدر هضضضذ  احملكمضضضة     وةضضض ائة 

ئرهضم وهضو مضا     150000التعوي  عن فسم العقد حمدئ املضدة بضأجر ث ثضة أةض ر مبلض       

يسضضتوا يف غايتضضه ومنت ضضا  مضضع مضضا انت ضض  إليضضه احلكضضم مضضن أحقيضضة املسضضتأنف ضضضدها دضضذا  

 املبل  حتق و ف  عوي  ال صي التعس ي.
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 ضضضضضضضضضضةاحملكمضضضضضض

حيث إن الوقائع ض عل  ما يبط من احلكم املطعضون فيضه وسضائر احوراق ض  ت صضي يف أن       

عمضضالي  2021لسضضنة  4املطعضضون ضضضدها أقامضضق علضض  الشضضركة الطاعنضضة الضضدعوى رقضضم     

بإلزام مضا بضأن  ضإئا إلي ضا      -وفضم الطلبضا  اوتاميضة     -جزئي العضط بطلض  احلكضم    

ئرهضم بضدا    50000ئرهضم أجضور ومبلض      600000يف مبلض   مست قا ه العماليضة املتمثلضة   

ئرهضم  عويضضًا عضن     150000ئرهم مكافأة ن اية اودمة ومبل   35000إجازة ومبل  

ئرهضضم  عويضضضًا عضضن احضضضرار املائيضضة واملعنويضضة ومبلضض    150000ال صضضي التعسضض ي ومبلضض  

 ا ةضض ائة ئرهضضم قيمضضة  ضضذكرة العضضوئة، وإلزام ضضا بإلغضضاء  صضضريح العمضضي و سضضليم     3000

خةة. وقالق بيانضًا لضدعواها إنضه وبنضاءا علض  عضرض العمضي املقضدم إلي ضا مضن الطاعنضة فقضد             

وينت ضضضضي بتضضضضاريم   21/3/2020ابرمضضضضق مع ضضضضا عقضضضضد عمضضضضي حمضضضضدئ املضضضضدة يبضضضضدأ مضضضضن       

إال أن الطاعنضضة    سضضلم ا العمضضي و   ضضدفع أجورهضضا رغضضم أن ضضا حمتبسضضة  20/3/2022

قضضديم ةضضكواها، احمضضر الضضذا حضضدا بضضاملطعون  ضضاريم    6/3/2021علضض  خضضدمت ا حتضض  

حكمضق احملكمضة بأحقيضة املطعضضون     25/4/2021ضضدها إىل أقامضة ئعواهضا.  لسضضة    

ئرهضضضم بضضضدا إجضضضازة ومبلضضض      15333ئرهضضضم أجضضضور  ومبلضضض     575000ضضضضدها يف مبلضضض   

ئرهضم  عويضضًا عضن ال صضي التعسضض ي و ضذكرة عضوئة وةض ائة خضةة ورفضضضق          150000

 صريح العمي والتعوي  املائا واحئبي. اسضتأن ق الطاعنضة هضذا     طلبا  املكافأة وإلغاء

قضضضق  29/6/2021عمضضالي العضضط و لسضضة   136/2021احلكضضم باالسضضتئناو رقضضم  

احملكمة بتأييد احلكم املستأنف ، طعنق الشركة احملكوم علي ا يف هذا احلكضم  

ا بطلضض  بطريضضم الضضنق  بضضالطعن املاثضضي وقضضدمق املطعضضون ضضضدها مضضذكرة بضضالرئ اختتمت ضض  

رفضه وإذ ُعِرض الطعضن علض  هضذ  احملكمضة يف غرفضة مشضورة رأ  أنضه جضدير بضالنظر،          

 وحدئ  جلسة لنظر  ئون مرافعة ة وية.

وحيث إن الطعن أقيم عل  سببط  نعي ب ما الطاعنة عل  احلكم املطعضون فيضه اوطضأ    

قضضد يف  طبيضضم القضضانون إذ قضضض  بأحقيضضة املطعضضون ضضضدها ملسضضت قا  عماليضضة كضضأثر لع      

العمي املضةم يبن مضا يف حضط أن املطعضون ضضدها أقضر  إقضرارًا قضضائيًا بصض ي ة ئعواهضا           

املبتدأة بأن ذلكم العقد   ين ضذ بضط طرفيضه وبالتضالي ال    ض   ثضار  وال يضتمخ  عنضه         

احلقضضوق العماليضضة املقضضضي ب ضضا والضض   ضضاوز  حضضد الطلبضضا  يف الضضدعوى ذلضضك مضضا يعيضض      

 وج  نقضه.  احلكم املطعون فيه ويست
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مضن قضضانون   920وحيضث إن هضذا النعضضي يف أساسضه سضضديد ذلضك بضأن الضضنيف يف  املضائة رقضضم       

ه. جيضوز فسضم العقضد اذا حضدل عضذر  نضع  ن يضذ موجبض        -1املعام   املدنيضة علض  أنضه "    

-3وجيوز ححد املتعاقدين عند وجوئ عذر طارض يتعلم به أن يطل  فسضم العقضد.   -2

ا يضمن طال  ال سم ما ينشضأ عضن ال سضم مضن ضضرر للمتعاقضد       ويف احلالتط املشار إلي م

من قانون  نظيم ع قضا  العمضي علض  أنضه " إذا كضان عقضد        115ا خر" والنيف يف املائة 

العمي حمدئ املدة وقضام  ضاح  العمضي ب سضخه لغضري االسضباب املنصضو  علي ضا يف املضائة          

أال جياوز مبل  التعضوي   ( كان ملتزما بتعوي  العامي عما أ ابه من ضرر عل  120)

بأا حاا جمموأ احجضر املسضت م عضن مضدة ث ثضة أةض ر أو املضدة الباقيضة مضن العقضد أي مضا            

أقصضر، وذلضضك كلضه مضضا   يوجضضد نضيف يف العقضضد يقضضضي بغضري ذلضضك" يضضدا علض  أنضضه جيضضوز      

لصضضاح  العمضضي يف حضضاا وجضضوئ عضضذر طضضارض يتعلضضم بضضه أن يطلضض  فسضضم العقضضد حمضضدئ املضضدة  

احلالة بتعوي  العامي عما أ ابه من ضرر عل  أال جياوز مبل  التعضوي   ويلتزم يف هذ  

بأا حاا جمموأ احجضر املسضت م عضن مضدة ث ثضة أةض ر أو املضدة الباقيضة مضن العقضد أي مضا            

أقصضضر . وكضضان مضضن املقضضرر ض يف قضضضاء هضضذ  احملكمضضة ض أن العقضضد هضضو ار بضضايف انجيضضاب         

افق مضضا علضض  وجضضه يثبضضق يف املعقضضوئ عليضضه   الصضضائر مضضن أحضضد املتعاقضضدين بقبضضوا ا خضضر و و  

وي  ضض  عليضضه التضضزام كضضي من مضضا كضضا وجضض  عليضضه ل خضضر، وأن العقضضد ةضضريعة املتعاقضضدين    

وجي   ن يذ  طبًقا ملا اةتمي عليه وبطريقة  ت م مع ما يوجبه حسضن النيضة وبالتضالي فضإن     

قبضواًل يقضوم بضه      وقيع العامي عل  عرض العمي املقدم إليه اجيابًا مضن  ضاح  العمضي يعضد    

العقد بين ما فإذا كان العرض قد  ضمن حكمًا علض  بضدء العمضي كلضرئ قبولضه حتضدئ       

 اريم التوقيع عليه  اراًا لبداية العمي وإذا ٌنيف فيه عل  أن يبدأ العمي من  اريم انت ضاء  

إجراءا   وقيع العقد الن ضائي أو استصضدار بطاقضة العمضي أو خ فضه أو ُحضدئ فيضه  اراضًا         

 خر الست م العمي  راخ  بدؤ  إىل التاريم احملدئ أما إذا   يتضضمن نصضًا علض  حتديضد     

بدايضضة العمضضي فسضضر  احملكمضضة نصو ضضه  و ضضً  إىل مضضا ا  ضضق إليضضه نيضضة املتعاقضضدين ويف  

ضوء واقع احلاا، وأنه ولئن كان يك ي السضت قاق العامضي لبجضر أن يكضون قضد أئى      

  يسضند إليضه أا عمضي إعمضااًل لضنيف ال قضرة احوىل مضن         عمله أو أعد ن سه و  رغ لضه وإن 

من قضانون املعضام   املدنيضة إال أن منضايف ذلضك أن يكضون عقضد العمضي مضازاا           912املائة 

قائماضضا وُةضضرأ يف  ن يضضذ  بتسضضليم العامضضي العمضضي أمضضا إذا كضضان عقضضد العمضضي   يضضتم  ن يضضذ     

و كانضق ع قضة العمضي قضد     برف   اح  العمضي  سضليم العامضي العمضي وإخطضار  بضذلك أ      

انت ق من بعد عل  أية  ورة انقض  التضزام  ضاح  العمضي بضدفع احجضر ويعضد يف احلالضة        

احوىل يف موقف طال  ال سضم فينضوء بإلتزامضا  طلبضه، ملضا كضان ذلضك وكضان الواقضع يف          
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الدعوى أن الطاعنة كانق قد عرضق عل  املطعون ضدها العمي كوج  عرض العمي 

وقبلضضق احخضضرية العضضرض الضضذا أورئ نصضضًا علضض  أن  ن يضضذ  منضضويف        29/7/2019املضضإرخ 

بنلا  إجراءا  حصوا املطعون ضدها عل   رخييف ئائرة الص ة ثم جضرى  وقيضع عقضد    

العمي الرئي  ن يذًا دذا العضرض وعلض  اساسضه اسضتوفيق إجضراءا  انقامضة ثضم  وق ضق         

وا املطعضون ضضدها علض     انجضراءا  عنضد هضذا احلضد وأجضدبق احوراق عضن مضا ي يضد حصض         

 ضضرخييف ئائضضرة الصضض ة، ثضضم أقامضضق املطعضضون ضضضدها ئعواهضضا بعضضد انقضضضاء سضضنة  نشضضد        

القضاء باملست قا  العمالية النا ة عن هذا العقد خ ا سنته احوىل وأقضر  يف مجيضع   

مراحضي التقاضضي بضضأن الطاعنضة حالضضق بين ضا و ن يضذ العقضضد رافضضة  سضضليم ا العمضي بينمضضا        

كتمضاا قسضم أمضراض    ة بأن العقد   ين ضذ غضداة  وقيعضه بسضب  عضدم ا     اعتصمق الطاعن

للظضضروو الضض   -تعاقضضد مضضع املطعضضون ضضضدها للعمضضي فيضضه  الضضذا مت ال -النسضضاء والتوليضضد

 احبق   شي وباء كورونا املستلد وكان ئفاأ الطاعنة عل  هذا الن ضو يف  كيي ضه   

إزاء  –كمضاا القسضم   الص يح هضو طلض  ل سضم العقضد لعضذر طضارض يتعلضم ب ضا هضو عضدم ا          

وبالتضضالي فضضإن إلتضضزام الطاعنضضة يقضضف عنضضد حضضد      –عضضدم هسضضك الطاعنضضة بضضالقوة القضضاهرة    

 عوي  املطعون ضدها عمضا أ ضاب ا مضن ضضرر علض  أال جيضاوز مبلض  التعضوي  بضأا حضاا           

جمموأ احجر املست م عن مدة ث ثة أة ر مع إلتزام ضا بتضذكرة عضوئة املطعضون ضضدها      

 ضضاح  عمضضي  خضضر، وإذ خضضالف احلكضضم املطعضضون فيضضه هضضذا النظضضر  مضضا    لت ضضم خبدمضضة 

وقض  للمطعون ضدها بإجور وبدا إجازة وة ائة خةة احمر الذا يوج  نقضضه نقضضًا   

 جزئيًا يف هذا اوصو .  

عمضضالي العضضط  ضضاا لل صضضي فيضضه وملضضا  146/2021وحيضضث إن موضضضوأ االسضضتئناو رقضضم 

يف ةضضأن طلبضضا  انجضضور وبضضدا انجضضازة      قضضدم يضضتعط القضضضاء بإلغضضاء احلكضضم املسضضتأنف   

وةضضض ائة اوضضضةة والقضضضضاء جمضضضدئًا بضضضرف  هضضضذ  الطلبضضضا ، وإذ  قضضضدر هضضضذ  احملكمضضضة     

ئرهضم وهضو مضا     150000التعوي  عن فسم العقد حمدئ املضدة بضأجر ث ثضة أةض ر مبلض       

يسضضتوا يف غايتضضه ومنت ضضا  مضضع مضضا انت ضض  إليضضه احلكضضم مضضن أحقيضضة املسضضتأنف ضضضدها دضضذا  

 ق و ف  عوي  ال صي التعس ي.املبل  حت

 

********** 
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 ) ارا( 10/10/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبدا  علي عبدا  

 وعضوية املستشارين: أمحد حامدين طبيم، هاةم إبراهيم التوم.

(132) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  667)الطعن رقم 

 ة املوضوأ " سلطت ا ". ( اسم  ارا. ع مة  ارية. حمكم1

مضضضضن القضضضضانون االحتضضضضائا رقضضضضم    2الع مضضضضة التلاريضضضضة. مضضضضا هيت ضضضضا. يف معنضضضض  املضضضضائة     -

 يف ةأن الع ما  التلارية  .  1992لسنة37

 من قانون امل ام   التلارية. 59،  57االسم التلارا وةروطه يف معن  املائ ط  -

كضا دضا ئون سضوا  ولضه وحضد  حضم       اعتبار مضن قضام بتسضليي ع مضة  اريضة معينضة مال       -

 استعمادا.  

وجضضوئ  شضضابة بضضط ع مضضتط  ضضاريتط مضضن ةضضأنه أن اضضدأ مج ضضور املسضضت لكط مضضن     -

 مسائي الواقع ال   ستخلص ا حمكمة املوضوأ ئون معق  مت  كان سائغًا. مثاا.  
  

 ( اسم  ارا.  سليي. ع مة  ارية. حمكمة املوضوأ " سلطت ا ".2

 سليي الع ما  التلاريضة ذا  الشض رة العامليضة الض   ضاوز حضدوئ البلضد         عدم جواز -

اح ضضلي إىل الضضب ئ احخضضرى إال بنضضاء علضض  طلضض  مالك ضضا اح ضضلي أو بنضضاء علضض   وكيضضي      

 رئي منه . أساس ذلك وعلته . 

 قدير اكتساب الع مة التلارية الش رة العامليضة الض   ضاوز حضدوئ بلضدها اح ضلي        -

 .   ا حمكمة املوضوأ مت  كان سائغاعلواقع ال   ستقي بمن أمور ا
  

 ( اسم  ارا.  سليي. ع مة  ارية. حمكمة املوضوأ " سلطت ا ".3

ثبو   سليي الع مة التلارية للمطعون ضدها بعدة ئوا بعد  ضاريم انشضاء املإسسضة     -

 يضضضد الطاعنضضضة بائ ضضضا التلضضضارا موضضضضوأ الضضضدعوى بعضضضدة سضضضنوا  وخلضضضو احوراق ممضضضا ي      

اكتساب ا الش رة العاملية وال   شمل ا احلمايضة املقضررة ولضو    سضلي يف الدولضة ين ضي       

عضضضن املإسسضضضة الطاعنضضضة اسضضضتخدام ذا  الع مضضضة أو االسضضضم التلضضضارا. فال ضضضة احلكضضضم    

املطعضضون فيضضه هضضذا النظضضر وقضضضاؤ  بشضضط  االسضضم التلضضارا للطاعنضضة. خطضضأ يف  طبيضضم         

 القانون.
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مضن القضانون االحتضائا     2ان الضنيف يف املضائة    -هضذ  احملكمضة   يف قضاء  –املقرر  -1

يف ةأن الع ما  التلارية عل  ان: "  عتة ع مة  ارية كي مضا   1992لسنة  37رقم 

يأخضضذ ةضضك  مميضضزا مضضن أئضضاء أو كلمضضا  أو إمضضضاء أو حضضروو أو أرقضضام أو رسضضوم أو    

مضضضا  أو عبضضضوا  أو أيضضضة رمضضضوز أو عنضضضاوين أو ئمغضضضا  أو أختضضضام أو  ضضضور أو نقضضضوش أو ع  

ع مضضا  أخضضرى أو جممضضوأ من ضضا إذا كانضضق  سضضتخدم أو يضضرائ ان  سضضتخدم إمضضا يف هييضضز  

بضضضضائع أو منتلضضضا  أو خضضضدما  أيضضضا كانضضضق مصضضضدرها وإمضضضا للداللضضضة علضضض  ان البضضضضائع    

واملنتلا   عوئ ملالك الع مة بسب   نع ا أو انتقائ ا أو اال ار ب ضا للداللضة علض   أئيضة     

ودما ". م ائ  ان الع مة التلارية هي كي ما  يز منتلا سضلعة أو خدمضة   خدمة من ا

عن غريها و عتة ع مة  ارية كي ع مضة  كضون كافيضة علض  هييضز سضلعة أو خدمضة        

 نتل ضا منشضضأة مضضا عضضن السضضلعة أو اودمضضة الض   نتل ضضا منشضضأة أخضضرى . ومضضن املقضضرر وفقضضًا   

لارية ان االسم التلارا هو اسم معط يتخضذ   من قانون املعام   الت 59، 57للمائ ط 

التاجر أو الشركة التلارية لتمييز متلر  أو الشركة عن غريها، وجيض  أال يضإئا إىل   

االلتباس مع غري  من احئاء التلارية يف جماا التلارة املاثلة، وجيوز ان يكون االسضم  

وز للتضاجر اسضضتعماا  التلضارا إذا كضان مبتكضضرا ع مضة  اريضضة أو جضزءاا من ضضا كمضا جيضض     

ع مته التلارية ائا  اريا له فتخضع لضذا  احلمايضة ويعتضة مضن قضام بتسضليي ع مضة        

ذلضك أن أسضبقية     ارية معينة مالكضا دضا ئون سضوا  ويكضون لضه وحضد  حضم اسضتعمادا،        

اسضضتعماا الع مضضة التلاريضضة ووجضضوئ  شضضابه بضضط ع مضضتط  ضضاريتط مضضن ةضضأنه أن اضضدأ       

كط مضن مسضائي الواقضع الض   ستخلصض ا حمكمضة املوضضوأ ئون معقض          مج ور املست ل

علي ضضا مضضن حمكمضضة الضضنق  إال أنضضه يشضض يف أن  قضضيم قضضضاءها علضض  أسضضباب سضضائغة دضضا      

مضن املقضضرر أيضضا أن طلض  نضدب خضضبري يف الضدعوى لضيس حًقضضا       وأ ضل ا الثابضق يف احوراق .   

االسضتلابة إلي ضا متض      للخصوم وإ ا هو من الرخيف ال  هلك حمكمة املوضضوأ عضدم  

وجد  يف أوراق الدعوى ومستندا  ا ما يك ي لتكضوين عقيضد  ا لل صضي في ضا ئون أن     

ملا كان ذلك وكان البيان باحوراق أن الطاعنضة وهضي مإسسضة      لزم ببيان سب  الرف  .

الرخصضضضة التلاريضضضة رقضضضم ............. الصضضضائرة عضضضن ئائضضضرة التنميضضضة االقتصضضضائية      -فرئيضضضة 

و عمضي   18/5/2004وحتمضي االسضم التلضارا )...............( ومت  أسيسض ا يف      –بأبوظ" 

يف جمضضاا االسضضتريائ و ضضارة الضض  واحللويضضا  الشضضرقية وخضضدما  إعضضائة التعبئضضة والتغليضضف 

فضإن   26/12/2016وحممصة، وحبس  الش ائة الصائرة عضن وزارة االقتصضائ بتضاريم    

بتضضضاريم   210499سضضضليل ا حتضضضق رقضضضم    الع مضضضة التلاريضضضة الضضض  سضضضبم  قضضضديم طلضضض        
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 –مضضضضن .................  26/11/2015قضضضضد مت انتقضضضضاا ملكيت ضضضضا بتضضضضاريم    24/4/2013

املضضضضضوطن .................   . ب ................. الشضضضضضارقة إىل ةضضضضضركة ................. للصضضضضضضناعا     

مضضضضضضضة احرئن واسضضضضضضضم الع  –الغذائيضضضضضضضة ذ.م.م )املطعضضضضضضضون ضضضضضضضضدها( وموطن ضضضضضضضا عمضضضضضضضان   

التلارية................. وعل  أن يكون التسليي نافذ امل عوا ملدة عشر سنوا  اعتبارا مضن  

، وملضضا كانضضق املطعضضون ضضضدها    بضضائر إىل     24/4/2024وينت ضضي يف  24/4/2014

( 17وبعضضد  ضضاوز املضضدة الضض  نصضضق علي ضضا املضضائة ) 22/12/2020إقامضضة ئعواهضضا إال يف 

ة السابم انةارة إليه بأكثر من عشر سنوا  وكضان البضيان   من قانون الع ما  التلاري

أن الطاعنة ظلق يف استعماا ائ ضا التلضارا بصض ة مسضتمرة مضن  ضاريم التسضليي وئون        

أن  رفضضع علي ضضا ئعضضوى  قضضضي بعضضدم ملكيت ضضا للع مضضة. ومضضن ثضضم ال جيضضوز منازعت ضضا يف         

د احلكم املسضتأنف  ملكيت ا، وإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر وقض  بتأيي

 .فيما قض  به من ةط  الع مة التلارية فيكون معيبًا ويوج  نقضه

يف ةضأن الع مضا  التلاريضة     92لسضنة   37( من القانون رقضم  4/1النيف يف املائة ) -2

علضضض  أنضضضه )ال جيضضضوز  سضضضليي الع مضضضا   2002لسضضضنة  8واملعضضضدا كوجضضض  القضضضانون رقضضضم 

 ضضاوز حضضدوئ البلضضد اح ضضلي إىل الضضب ئ احخضضرى، إال  التلاريضضة ذا  الشضض رة العامليضضة الضض 

بناء عل  طل  مالك ا اح لي أو بناء عل   وكيي رئي منه( م ائ  أنضه واسضتثناء مضن    

املبدأ العام الذا يقصر حم  اح  الع مة االحتكارا ئاخي إقليم الدولضة الض  أةض ر    

ريضضة احجنبيضضة ةضض رة عامليضضة في ضضا وال  تضضد إىل خارج ضضا فإنضضه إذا اكتسضضبق الع مضضة التلا 

 اوز حضدوئ بلضدها اح ضلي إىل الضب ئ احخضرى فعندئضذ ال جيضوز  سضليل ا إال بنضاء علض            

طلضض  مالك ضضا اح ضضلي أو كوجضض   وكيضضي رئضضي منضضه محايضضة دضضا مضضن االعتضضداء علي ضضا     

و ضضيانه مللكيضضا  االخضضرين ذا  الشضض رة العامليضضة، وهضضذ  احلمايضضة ال هتضضد إىل السضضلع أو    

ا  الغري مماثلة إال إذا كان من ةأن استعماا الع مة التلارية احخرى املشضاب ة  اودم

دضضا أن يولضضد انطباعضضًا لضضدى اجلم ضضور بضضالربك بين ضضا وبضضط سضضلع ومنتلضضا  مالضضك الع مضضة       

التلارية اال لية أو يإئا إىل احتمضاا االضضرار بضه، والعلضة مضن محايضة الع مضة التلاريضة         

أن  اح  الع مة قضد اكتسض  ةض ر  ا مضن جم ضوئ  ونشضاطه       ذا  الش رة العاملية هي 

وئعته وال جيوز لغري  من ئون  صريح أو  وكيي رئي منه أن يستعمي هضذ  الع مضة،   

كما ال جيوز دذا الغري أن يستعمي أيضضًا  لضك الع مضة علض  سضلع أو منتلضا  حتضك مضن         

الع مضة التلاريضة الشض رة    قيمة هذ  الع مة. ومن املقرر أنه ولئن كان  قدير اكتساب 

العامليضضة الضض   ضضاوز حضضدوئ بلضضدها اح ضضلي مضضن أمضضور الواقضضع الضض   سضضتقي ب ضضا حمكمضضة      
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املوضوأ بغري معق  علي ا من حمكمة النق  إال أن ةريف ذلضك أن  كضون أسضباب ا يف    

 .هذا اوصو  سائغة ودا أ ل ا الثابق باحوراق

 سضضليي ع مت ضضا التلاريضضة يف    إذ كانضضق املطعضضون ضضضدها قضضد  قضضدمق بشضض ائا       -3

العديد من الدوا وذلك بغرض اثبا  ان ا اخذ  الش رة العامليضة اال ان البضيان ان  سضليي    

الع مة ب ذ  الدوا قد هق بعد  اريم انشاء املإسسة الطاعنة بائ ا التلارا موضضوأ  

الضضضضضدعوى بعضضضضضدة سضضضضضنوا ، ف ضضضضضي حضضضضضط مت  ضضضضضرخييف الطاعنضضضضضة بائ ضضضضضا التلضضضضضارا يف    

علضضض  حنضضضو مضضضا سضضضبقق انةضضضارة، فضضضإن املسضضضتندا  املرفقضضضة  شضضضري اىل أن    18/5/2004

 سليي الع مة التلارية للمطعون ضدها يف بعض  الضدوا علض  سضبيي املثضاا كضان علض         

ضضضضضضضضض سضضضضضضوريا  8/1/2013ضضضضضضضضض سضضضضضضلطنة عمضضضضضضان 30/1/2012الن ضضضضضضو التضضضضضضالي )لبنضضضضضضان

لسضضضضوئان ضضضضضضضض ا 24/1/2012ضضضضضضض الب ضضضرين   25/7/2013ضضضضضض فلسضضضضطط   14/1/2018

هضضضضض ضضضضضضضض كنضضضضدا  2/2/1438السضضضضعوئية-16/12/2019ضضضضضضض مصضضضضر  23/10/2016

(، االمر الضذا ي يضد   21/10/2016ضضض روسيا  14/5/2013ضضض الصط  27/8/2013

يقينضضضا ان  سضضضليي االسضضضم التلضضضارا للطاعنضضضة كضضضان سضضضابقا لتسضضضليي الع مضضضة التلاريضضضة    

عيضضه املطعضضون ضضضدها بضضأن   للمطعضضون ضضضدها ب ضضذ  الضضدوا بعضضدة سضضنوا ، وال حمضضي ملضضا  د    

ع مت ا التلارية دا ة رة عاملية وال   شمل ا احلماية املقررة ولو    سضلي يف الدولضة   

وفضضم مضضا  قضضضي بضضه املضضائة الرابعضضة مضضن قضضانون الع مضضا  التلاريضضة، اذ لضضيس يف احوراق مضضا  

ي يضضد ان ضضا اكتسضضبق هضضذ  الشضض رة املضضدع  ب ضضا قبضضي  سضضليل ا. كمضضا أن جمضضرئ  سضضليل ا 

الحقا يف أكثر من بلد أجن" ال ي يضد كلرئهضا ان ضا قضد اكتسضبق ةض رة عامليضة. ومضن         

ثم فان الطاعنة    كن يف حاجة لل صوا عل  اذن املطعون ضدها او  وكيضي رئضي   

( مضضن قضضانون الع مضضا  التلاريضضة . وإذ  4من ضضا لتسضضليي ائ ضضا التلضضارا يف معنضض  املضضائة )  

ر وقض  بتأييد احلكم املسضتأنف فيمضا قضض  بضه     خالف احلكم املطعون فيه هذا النظ

 .من ةط  االسم التلارا للطاعنة فانه يكون معيبا ويوج  نقضه

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

حيث إن الوقائع ضضض عل  مضا يضبط مضن احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق ضضضض  ت صضي يف          

كلضضي أبضضوظ" يف  ضضارا  688/2020أن املطعضضون ضضضدها احوىل أقامضضق الضضدعوى رقضضم 

مواج ضضضة الطاعنضضضة واملطعضضضون ضضضضدها الثانيضضضة بطلضضض  احلكضضضم بشضضضط  االسضضضم التلضضضارا     

لضدى املطعضون ضضدها الثانيضة،       ................. (( املسلي كوج  الرخصضة رقضم)  .................)

. للطاعنضضة مضضن سضضلي احئضضاء التلاريضضة  وإلضضزام احخضضرية بشضضط  االسضضم التلضضارا املسضضلي   
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ند مضضن القضضوا إن ضضا ةضضركة عريقضضة  أسسضضق ابتضضداءا يف اململكضضة احرئنيضضة     وذلضضك علضض  سضض 

( .................ذ.م.م( وأن ضا امتلكضق االسضم التلضارا )     ................. ادا.ية باسم )ةركة 

منضذ   ................. واملسللة باململكة احرئنية ادا.ية بضرقم   11/11/1990منذ  اريم 

يف جمضضاا إنتضضاج وبيضضع منتلضضا  الضض  والق ضضوة، ودضضا ئعضضة  اريضضة    وفتصضضة  1994عضضام 

واسعة سواء بط التلضار أو املسضت لكط، وأن ضا وسضعق قاعضدة ع مت ضا التلاريضة نتيلضة         

لتلك السمعة سضواء إقليميضًا أو عامليضًا، وهتلضك أكثضر مضن ع مضة  اريضة مشض ورة ئاخضي           

مضارا  العربيضة املت ضدة ومسضللة بال ئضة      اململكة احرئنيضة ادا.يضة وخارج ضا يف ئولضة ان    

( اوا ضضة كنتلضضا  الضض  والق ضضوة ومست ضضضرا  ا و تميضضز منتلا  ضضا بائ ضضا املميضضز   30)

منضضذ عشضضرا  السضضنط وهتلضضك  لضضك الع مضضة ببلضضد املنشضضأ احرئن    ................. ( واملبتكضضر )

، 29/04/2001منضضذ  62217وبضضرقم  12/11/1990منضضذ ................. حتضضق الضضرقم  

وأن ضضا املالكضضة الوحيضضدة للع مضضة التلاريضضة بكافضضة اةضضكادا يف بلضضد املنشضضأ أو انمضضارا    

بضرقم   24/04/2014والعديد من ئوا العا ، ومت  سليي  لك الع مة بانمارا  منذ 

( اوا ة كنتلا  ال  وكذلك هتلك ذا  الع مة برسضم  خضر   30بال ئة ) 210499

، وأن ضا أن قضق مبضال  طائلضة مضن      23/10/2016بضذا  ال ئضة منضذ    ....... ..........حتق رقم 

أجضضي  سضضليي الع مضضا  التلاريضضة يف العديضضد مضضن الضضدوا، وبضضدأ  يف  سضضويم منتلا  ضضا         

، وأن الطاعنضضة 2003بع مت ضضا التلاريضضة يف ئولضضة االمضضارا  العربيضضة املت ضضدة منضضذ عضضام       

لتسضضت يد مضضن ئعضضة وةضض رة   سضضللق ائ ضضا التلضضارا بسضضوء نيضضة وةضضرعق يف اسضضتخدامه   

وج ق املطعضون ضضدها احوىل إنضذارا     27/04/2020املدعية العاملية واحمللية، وبتاريم 

للطاعنة بضرورة ةط  وإلغضاء االسضم التلضارا املسضلي ئون وجضه حضم والتوقضف ال ضورا         

عضضن اسضضتخدام االسضضم التلضضارا والضضذا يشضضكي  عضضديًا علضض  الع مضضة التلاريضضة اوا ضضة         

 أن ا    ستل ، وأن انبقاء عل  االسم التلارا للطاعنة سيإئا حتمضًا إىل  باملدعية إال

إثضضارة اللضضبس بضضط مج ضضور املسضضت لكط ويل ضضم الضضضرر البضضال  كصضضاا املطعضضون ضضضدها      

احوىل ويوقضضضع مج ضضضور املسضضضت لكط يف اولضضضك والتضضضضليي معتقضضضدين خطضضضًأ بضضضأن بضضضضائع   

شضكي منافسضة غضري مشضروعة، احمضضر     الطاعنضة عائضدة للمطعضون ضضدها احوىل وهضو مضضا ي     

 31/01/2021و لسضضة .الضضذا حضضدا ب ضضا نقامضضة ئعواهضضا املاثلضضة كضضا  قضضدم مضضن طلبضضا     

حكمضضق حمكمضضة أوا ئرجضضة: بشضضط  االسضضم التلضضارا املسضضلي للطاعنضضة يف الرخصضضة       

لضضدى املطعضضون ضضضدها الثانيضضة، وبضضإلزام الطاعنضضة كصضضاريف    ................. (التلاريضضة رقضضم )

ةضضضاملة أ عضضضاب احملامضضضاة. اسضضضتأن ق الطاعنضضضة هضضضذا احلكضضضم باالسضضضتئناو رقضضضم    الضضضدعوى 

قضضضضضضق احملكمضضضضضة برفضضضضضضه و أييضضضضضد احلكضضضضضم     7/4/2021وبتضضضضضاريم  440/2021
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املسضضتأنف. طعنضضق الطاعنضضة يف هضضذا احلكضضم بطريضضم الضضنق  بضضالطعن املاثضضي ، وعضضرض        

 لنظر .الطعن عل  هذ  احملكمة يف غرفة مشورة رأ  انه جدير بالنظر وحدئ  جلسة 

وحيضضضث إن الطاعنضضضة  نعضضض  باحسضضضباب احوا والثضضضاني والثالضضضث مضضضن أسضضضباب طعن ضضضا علضضض      

احلكضضم املطعضضون فيضضه فال ضضة القضضانون والقصضضور يف التسضضبي  وال سضضائ يف االسضضتدالا.      

و قوا يف بيان ذلضك أن الطاعنضة قامضق بتسضليي الع مضة التلاريضة املسضماة )................. (        

ئاخضضضي الدولضضضة وانقضضضض  أكثضضضر مضضضن مخضضضس سضضضنوا  مضضضن  ضضضاريم    18/5/2004بتضضضاريم 

 سليل ا حت   اريم رفع الدعوى، ومن ثم ال  وز املنازعة يف ملكية الع مة إذ   يتم 

( مضن قضانون الع مضا     17رفع الدعوى خ ا  لك ال ض ة علض  حنضو مضا  قضضي بضه املضائة )       

مت ضا التلاريضة ئاخضي الدولضة     التلارية. وملا كان البضيان أن املطعضون ضضدها    سضلي ع     

أا بعد  سليي ع مة الطاعنة بعشرة أعوام و   قضم برفضع الضدعوى     2014إال يف العام 

إال بعد مرور أكثر من مخسة عشرة عامًا عل  استعماا الطاعنة دضا كضا يسضقك حق ضا     

يف إقامة الدعوى و صبح من حم الطاعنضة. كمضا ان احلكضم املطعضون فيضه قضد خض  مضن         

 طناأ الطاعنة لع مة مشاب ة يف جمموع ضا لع مضة املطعضون ضضدها ومضن ةضأن ا       بيان ا

 ضليي مج ضور املسضت لكط املخضاطبط بضالع متط لوقضوأ اللضبس بين مضا، وكضان يضتعط          

علضض  حمكمضضة املوضضضوأ أن  نضضدب خضضبريا فنيضضا نبضضداء الضضرأا يف هضضذ  النقطضضة. وإذ خضضالف    

د احلكضضم املسضضتأنف فيكضضون معيبضضًا    احلكضضم املطعضضون فيضضه هضضذا النظضضر وقضضض  بتأييضض      

 ويستوج  نقضه.  

ان الضنيف   -يف قضاء هذ  احملكمضة   –وحيث إن هذا النعي يف حمله ، ذلك أن املقرر 

يف ةأن الع مضا  التلاريضة علض      1992لسنة  37من القانون االحتائا رقم  2يف املائة 

كلمضا  أو إمضضاء   ان: "  عتة ع مة  ارية كي ما يأخذ ةك  مميضزا مضن أئضاء أو    

أو حروو أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عنضاوين أو ئمغضا  أو أختضام أو  ضور أو نقضوش أو      

ع ما  أو عبوا  أو أية ع ما  أخرى أو جمموأ من ا إذا كانضق  سضتخدم أو يضرائ ان    

 ستخدم إما يف هييز بضضائع أو منتلضا  أو خضدما  أيضا كانضق مصضدرها وإمضا للداللضة         

ئع واملنتلا   عوئ ملالضك الع مضة بسضب   ضنع ا أو انتقائ ضا أو اال ضار ب ضا        عل  ان البضا

للداللة علض   أئيضة خدمضة مضن اوضدما ". م ضائ  ان الع مضة التلاريضة هضي كضي مضا  يضز             

منتلا سلعة أو خدمة عن غريها و عتة ع مة  اريضة كضي ع مضة  كضون كافيضة علض        

السلعة أو اودمة ال   نتل ضا منشضأة أخضرى.    هييز سلعة أو خدمة  نتل ا منشأة ما عن 

من قانون املعام   التلارية ان االسضم التلضارا هضو     59، 57ومن املقرر وفقًا للمائ ط 
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اسم معط يتخذ  التضاجر أو الشضركة التلاريضة لتمييضز متلضر  أو الشضركة عضن غريهضا،         

اا التلضضارة املاثلضضة، وجيضض  أال يضضإئا إىل االلتبضضاس مضضع غضضري  مضضن احئضضاء التلاريضضة يف جمضض 

وجيوز ان يكون االسم التلارا إذا كان مبتكضرا ع مضة  اريضة أو جضزءاا من ضا كمضا       

جيوز للتاجر اسضتعماا ع متضه التلاريضة ائضا  اريضا لضه فتخضضع لضذا  احلمايضة ويعتضة           

مضضن قضضام بتسضضليي ع مضضة  اريضضة معينضضة مالكضضا دضضا ئون سضضوا  ويكضضون لضضه وحضضد  حضضم         

ن أسضضبقية اسضضتعماا الع مضضة التلاريضضة ووجضضوئ  شضضابه بضضط ع مضضتط        ذلضضك أ اسضضتعمادا،

 ضضاريتط مضضن ةضضأنه أن اضضدأ مج ضضور املسضضت لكط مضضن مسضضائي الواقضضع الضض   ستخلصضض ا 

حمكمضضضة املوضضضضوأ ئون معقضضض  علي ضضضا مضضضن حمكمضضضة الضضضنق  إال أنضضضه يشضضض يف أن  قضضضيم   

رر أيضا أن طل  نضدب  من املقوقضاءها عل  أسباب سائغة دا أ ل ا الثابق يف احوراق. 

خبري يف الدعوى ليس حًقا للخصوم وإ ا هو من الرخيف ال  هلك حمكمضة املوضضوأ   

عضضدم االسضضتلابة إلي ضضا متضض  وجضضد  يف أوراق الضضدعوى ومسضضتندا  ا مضضا يك ضضي لتكضضوين    

ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان البضضيان    عقيضضد  ا لل صضضي في ضضا ئون أن  لضضزم ببيضضان سضضب  الضضرف .   

الرخصضة التلاريضة رقضم ................. الصضائرة     -هي مإسسة فرئية باحوراق أن الطاعنة و

وحتمضضضي االسضضضم التلضضضارا )................. ( ومت  –عضضضن ئائضضضرة التنميضضضة االقتصضضضائية بضضضأبوظ" 

و عمي يف جماا االستريائ و ارة ال  واحللويضا  الشضرقية    18/5/2004 أسيس ا يف 

، وحبسضضض  الشضضض ائة الصضضضائرة عضضضن وزارة  وخضضضدما  إعضضضائة التعبئضضضة والتغليضضضف وحممصضضضة 

فإن الع مة التلارية ال  سبم  قديم طلض   سضليل ا    26/12/2016االقتصائ بتاريم 

قضضضضضضد مت انتقضضضضضضاا ملكيت ضضضضضضا بتضضضضضضاريم   24/4/2013حتضضضضضضق رقضضضضضضم ................. بتضضضضضضاريم 

.......  الشضضضارقة املضضضوطن ..................  .ب .......... –مضضضن بضضضن .................   26/11/2015

 –إىل ةضضركة ................. للصضضناعا  الغذائيضضة ذ.م.م )املطعضضون ضضضدها( وموطن ضضا عمضضان    

احرئن واسم الع مة التلارية ) .................( وعل  أن يكون التسليي نافذ امل عضوا ملضدة   

، وملضضضا كانضضضق  24/4/2024وينت ضضضي يف  24/4/2014عشضضضر سضضضنوا  اعتبضضضارا مضضضن    

وبعضضد  ضضاوز املضضدة   22/12/2020ضضضدها    بضضائر إىل إقامضضة ئعواهضضا إال يف   املطعضضون

( من قانون الع ما  التلاريضة السضابم انةضارة إليضه بضأكثر      17ال  نصق علي ا املائة )

مضضن عشضضر سضضنوا  وكضضان البضضيان أن الطاعنضضة ظلضضق يف اسضضتعماا ائ ضضا التلضضارا بصضض ة      

ي ا ئعوى  قضي بعضدم ملكيت ضا للع مضة .    مستمرة من  اريم التسليي وئون أن  رفع عل

ومضضن ثضضم ال جيضضوز منازعت ضضا يف ملكيت ضضا، وإذ خضضالف احلكضضم املطعضضون فيضضه هضضذا النظضضر   

وقضض  بتأييضد احلكضم املسضتأنف فيمضا قضض  بضه مضن ةضط  الع مضة التلاريضة فيكضضون            

 معيبًا ويوج  نقضه.
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م املطعضضون فيضضه وحيضضث إن الطاعنضضة  نعضضي بالسضضب  الرابضضع مضضن أسضضباب طعن ضضا علضض  احلكضض

فال ة القانون واوطأ يف  طبيقه والقصور يف التسبي  وال سائ يف االستدالا، وذلضك  

ولو احوراق ممضا ي يضد أن الع مضة التلاريضة للمطعضون ضضدها كانضق ذا  ةض رة عامليضة          

وقق  سليي الطاعنة لع مت ا التلارية. كما أن الع مة املشض ورة الض  حتمض  بالنسضبة     

خدما  غري متماثلضة ومنافسضة لتلضك الض  اسضتعمي الع مضة احساسضية وسضللق         ملنتلا  و

خبصو ضض ا مشضضروطة بضضأن  كضضون هضضذ  الع مضضة قضضد مت  سضضليل ا يف البلضضد املعضضط الضضذا      

 طلضض  احلمايضضة فيضضه، أمضضا بالنسضضبة حلمايضضة الع مضضا  املشضض ورة احملميضضة اساسضضًا كوجضض      

يف البلضضد املعضضط بضضدون أن  كضضون قضضد  مكضضرر( مضضن ا  اقيضضة بضضاريس فإن ضضا حتمضضي  6املضضائة )

سللق فيه، حيث انه لو كانق قد سضللق يف هضذا البلضد املعضط ملضا كضان هنضا  حاجضة         

حلمايضضة خا ضضة دضضذ  الع مضضة كع مضضة مشضض ورة ولتمضضق محايت ضضا بنضضاء علضض   سضضليل ا. ملضضا  

كضان ذلضك وعلضض  هضدى منضه وقضضد خلضق احوراق ممضا ي يضضد أن املطعضون ضضدها احوىل قضضد         

ق ئعة جيدة ئوليًا نتيلة جوئة املنتلا  املر بطة ب ا عل  سلع أو خضدما  غضري   اكتسب

منافسة من نوعية أئن  من نوعية منتلضا   ضاح  الع مضة املشض ورة مضن ةضأنه انسضاءة        

إىل ئعضة هضضذ  الع مضة أو اضضضعاو قضضدر  ا علض  هييضضز املنتلضضا  وقضق  سضضليي الطاعنضضة     

لك بيضضان عنا ضضر  لضضك السضضمعة، احمضضر الضضذا      وكضضذ 2004لع مت ضضا بالدولضضة يف العضضام   

يكون معه احلكم قد اع ا  القصور يف التسبي  مما جضر  للخطضأ يف  طبيضم القضانون     

 ويستوج  نقضه.

( مضضضضن القضضضضانون رقضضضضم 4/1وحيضضضضث إن هضضضضذا النعضضضضي يف حملضضضضه، ذلضضضضك أن الضضضضنيف يف املضضضضائة ) 

علض    2002لسضنة   8يف ةأن الع ما  التلارية واملعدا كوج  القضانون رقضم    92لسنة37

أنضضه )ال جيضضوز  سضضليي الع مضضا  التلاريضضة ذا  الشضض رة العامليضضة الضض   ضضاوز حضضدوئ البلضضد         

اح لي إىل الب ئ احخرى، إال بناء عل  طل  مالك ا اح لي أو بناء عل   وكيي رئضي  

منضضه( م ضضائ  أنضضه واسضضتثناء مضضن املبضضدأ العضضام الضضذا يقصضضر حضضم  ضضاح  الع مضضة االحتكضضارا   

قلضضيم الدولضضة الضض  أةضض ر في ضضا وال  تضضد إىل خارج ضضا فإنضضه إذا اكتسضضبق الع مضضة         ئاخضضي إ

التلارية احجنبيضة ةض رة عامليضة  ضاوز حضدوئ بلضدها اح ضلي إىل الضب ئ احخضرى فعندئضذ ال           

جيوز  سليل ا إال بناء عل  طل  مالك ا اح لي أو كوج   وكيي رئي منه محاية دضا  

مللكيا  االخرين ذا  الش رة العامليضة، وهضذ  احلمايضة ال هتضد     من االعتداء علي ا و يانه 

إىل السضضلع أو اوضضدما  الغضضري مماثلضضة إال إذا كضضان مضضن ةضضأن اسضضتعماا الع مضضة التلاريضضة         

احخرى املشاب ة دا أن يولد انطباعًا لدى اجلم ور بالربك بين ا وبط سضلع ومنتلضا  مالضك    

احتمضضاا االضضضرار بضضه، والعلضضة مضضن محايضضة الع مضضة      الع مضضة التلاريضضة اال ضضلية أو يضضإئا إىل  
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التلاريضضة ذا  الشضض رة العامليضضة هضضي أن  ضضاح  الع مضضة قضضد اكتسضض  ةضض ر  ا مضضن جم ضضوئ    

ونشضاطه وئعتضضه وال جيضوز لغضضري  مضن ئون  صضضريح أو  وكيضي رئضضي منضه أن يسضضتعمي هضضذ       

سضضلع أو منتلضضا  الع مضضة، كمضضا ال جيضضوز دضضذا الغضضري أن يسضضتعمي أيضضضًا  لضضك الع مضضة علضض    

حتك من قيمة هذ  الع مة. ومن املقرر أنه ولضئن كضان  قضدير اكتسضاب الع مضة التلاريضة       

الش رة العاملية ال   اوز حدوئ بلدها اح لي من أمور الواقضع الض   سضتقي ب ضا حمكمضة      

املوضوأ بغضري معقض  علي ضا مضن حمكمضة الضنق  إال أن ةضريف ذلضك أن  كضون أسضباب ا يف           

  سائغة ودا أ ل ا الثابق باحوراق. ملضا كضان ذلضك وكانضق املطعضون ضضدها       هذا اوصو

قد  قدمق بش ائا   سضليي ع مت ضا التلاريضة يف العديضد مضن الضدوا وذلضك بغضرض اثبضا           

ان ا اخذ  الش رة العاملية اال ان البيان ان  سليي الع مة ب ضذ  الضدوا قضد هضق بعضد  ضاريم       

التلضضارا موضضضوأ الضضدعوى بعضضدة سضضنوا ، ف ضضي حضضط مت    انشضضاء املإسسضضة الطاعنضضة بائ ضضا  

علضض  حنضو مضا سضضبقق انةضارة، فضضإن     18/5/2004 ضرخييف الطاعنضة بائ ضضا التلضارا يف    

املستندا  املرفقة  شري اىل أن  سضليي الع مضة التلاريضة للمطعضون ضضدها يف بعض  الضدوا        

عمضضضضان ضضضضضضض سضضضضلطنة 30/1/2012علضضضض  سضضضضبيي املثضضضضاا كضضضضان علضضضض  الن ضضضضو التضضضضالي )لبنضضضضان 

ضضضضضضضضض الب ضضضضضضرين   25/7/2013ضضضضضضضضض فلسضضضضضضطط   14/1/2018ضضضضضضضضض سضضضضضضوريا   8/1/2013

-16/12/2019ضضضضضضضضضضضضضض مصضضضضضضضضضضضر   23/10/2016ضضضضضضضضضضضضضضض السضضضضضضضضضضضوئان   24/1/2012

ضضضضض روسضضيا   14/5/2013ضضضضض الصضضط   27/8/2013هضضض ضضضضضض كنضضدا   2/2/1438السضضعوئية

ان سابقا (، االمر الذا ي يد يقينا ان  سليي االسم التلارا للطاعنة ك21/10/2016

لتسليي الع مة التلارية للمطعضون ضضدها ب ضذ  الضدوا بعضدة سضنوا ، وال حمضي ملضا  دعيضه          

املطعون ضدها بأن ع مت ا التلارية دا ة رة عاملية وال   شمل ا احلماية املقضررة ولضو     

 سلي يف الدولة وفم ما  قضي به املائة الرابعة من قضانون الع مضا  التلاريضة، اذ لضيس يف     

احوراق مضضا ي يضضد ان ضضا اكتسضضبق هضضذ  الشضض رة املضضدع  ب ضضا قبضضي  سضضليل ا. كمضضا أن جمضضرئ    

 سليل ا الحقا يف أكثر من بلد أجن" ال ي يد كلرئها ان ا قضد اكتسضبق ةض رة عامليضة.     

ومضضن ثضضم فضضان الطاعنضضة    كضضن يف حاجضضة لل صضضوا علضض  اذن املطعضضون ضضضدها او  وكيضضي     

( مضن قضانون الع مضا  التلاريضة. وإذ     4يف معن  املضائة ) رئي من ا لتسليي ائ ا التلارا 

خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر وقض  بتأييد احلكم املستأنف فيما قض  به مضن  

 ةط  االسم التلارا للطاعنة فانه يكون معيبا ويوج  نقضه.
 

********** 
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 )طل  رجوأ إجيارا ( 11/10/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –لكريم فرعون برئاسة السيد املستشار/ عبد ا

 وعضوية املستشارين: مبار  العوض، حممد زكي مخيس.

 عبد ا  علي عبد ا ، عبد العالي املومين.

(133) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  1)طل  رجوأ رقم 

 طعن " ميعائ  ". طل  رجوأ.

 قديم طلض  الرجضوأ بعضد انقضضاء أكثضر مضن سضنة مضن  ضاريم  ضدور احلكضم البضا               -

مكضررًا مضن املرسضوم     187املطلوب الرجوأ عنه جيعلضه غضري مقبضوا أسضاس ذلضك . املضائة       

بتعديي بع  أحكام قانون انجراءا  املدنية الصضائر   2021لسنة  15بقانون احتائا 

 . مثاا.  1992لسنة  11بالقانون 

  

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 -وسضائر احوراق  وأ عنضه املطلضوب الرجض  عل  ما يبط من احلكضم  -إن الواقعا  حيث 

لضضدى جلنضضة فضض  املنازعضضا    2018لسضضنة  91 ت صضضي يف أن الطالضض  قضضد  أقضضام الضضدعوى  

انجيارية بطل  احلكم  بندب خبري يف الدعوى نثبا  احضرار النامجضة عضن اسضتعماا    

املطلوب ضدها للعط املإجرة ،عل  سند مضن القضوا بأن ضا اسضتأجر  منضه ال ضي   املبينضة        

بقيمضضضة إجياريضضضة   19/10/2015إىل  20/10/2010دعوى لل ضضض ة مضضضن  بصضضض ي ة الضضض 

ئرهضضم سضضنويا، وقضضد  ضضدئ العقضضد بعضضد انت ضضاء مد ضضه ملضضدئ سضضنوية،        220.000مقضضدارها 

، غري ان الشضركة  19/10/2018إىل  20/10/2017وكان  خر  ديد للعقد من 

صضيانة املقضررة   املطلوب ضدها قد  ركق العط املإجرة حبالة سيئة و   لتضزم بضإجراء ال  

كوج  بنوئ العقد املوقع من الطرفط فأقضام الضدعوى، نضدبق جلنضة أوا ئرجضة خضبريا يف       

الضضدعوى وبعضضد أن أوئأ اوضضبري  قريضضر  عضضدا الطالضض  طلبا ضضه إىل طلضض  احلكضضم بضضإلزام        

املطلوب ضدها بأن  إئا له قيمة الصضيانة املبينضة بتقريضر اوضةة والقيمضة انجياريضة عضن        

 بدأ من  اريم انت اء العقد وحتض   ضاريم إن ضاء الصضيانة والض  قضدر  ا اوضةة         ال  ة ال 

مضضن  ضضاريم املطالبضضة وحتضض  هضضام السضضدائ،       %12بسضضتة أةضض ر وال ائضضدة القانونيضضة بواقضضع     

ئرهضم   117.000حكمق جلنة أوا ئرجة بإلزام املطلوب ضدها بأن  إئا للطال  مبل  
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ئرهضم القيمضة انجياريضة     110.000جرة ، ومبلض   قيمة احضرار الض  حلقضق بضال ي  املضإ    

% سضضنويا مضضن  ضضاريم    5عضضن سضضتة أةضض ر ةضضاملة مضضدة الصضضيانة وال ائضضدة القانونيضضة بواقضضع        

املطالبضضة القضضضائية وحتضض  هضضام السضضدائ كضضا ال جيضضاوز أ ضضي الضضدين . اسضضتأن ق املطلضضوب      

م جلضضضان اجياريضضضة وبتضضضاري  2019لسضضضنة  222ضضضضدها هضضضذا احلكضضضم  باالسضضضتئناو رقضضضم   

قضضضق جلنضضة االسضضتئناو بتأييضضد احلكضضم املسضضتأنف، طعنضضق املطلضضوب      29/10/2019

قضضضق جلنضضة الضضنق   29/12/2019ضضضدها يف هضضذا القضضضاء بطريضضم الضضنق  وبتضضاريم  

ل صضضضي يف موضضضضوأ االسضضضتئناو رقضضضم  بضضضنق  احلكضضضم املطعضضضون فيضضضه وحكمضضضق وقبضضضي ا  

خضبري السضابم ندبضه    جلان فض  املنازعضا  انجياريضة بإعضائة املأموريضة لل      2019لسنة222

حئاء املأمورية املبينة بذلك القضاء وبعد أن أوئأ اوبري  قرير  قضق حمكمضة الضنق    

بتعضضديي احلكضضم املسضضتأنف إىل إلضضزام   2019لسضضنة  2223يف موضضضوأ االسضضتئناو رقضضم  

ئرهضم قيمضة االضضرار الض       77.000الشركة املطلضوب ضضدها بضان  ضإئا للطالض  مبلض        

ئرهضضم القيمضضة انجياريضضة عضضن ةضض ر واحضضد    18.334النضضزاأ ومبلضض    احلقت ضضا بضضال ي  حمضضي 

سضضنويًا مضضن  ضضاريم املطالبضضة     %5نعضضائة احلضضاا ملضضا كضضان عليضضه وال ائضضدة القانونيضضة بواقضضع       

القضائية وحت  هضام السضدائ كضا ال جيضاوز ا ضي الضدين ،  قضدم الطالض  بطلض  الرجضوأ           

علض  سضند مضن     11/2/2020عن احلكم احخري الصائر من حمكمضة الضنق  بتضاريم    

فال ضضة احلكضضم املطلضضوب الرجضضوأ عنضضه  للقضضانون حضضط  صضضدى ملوضضضوأ الطعضضن بضضالنق     

جلضان   2019لسضنة  222ائر يف االستئناو رقم وقض  بنق  احلكم املطعون فيه الص

ف  املنازعا  االجيارية أبو ظ" ويف موضوأ االستئناو بتعديي احلكضم املسضتأنف إىل   

ئرهضم قيمضة االضضرار     77.000ضضدها بضان  ضإئا للطالض  مبلض       إلزام الشركة املطلضوب  

ئرهم القيمة انجيارية عن ة ر واحضد   18.334ال  احلقت ا بال ي  حمي النزاأ ومبل  

نعائة احلاا ملا كان عليه  وال ائدة القانونية، رغم وجوب احلكم بعضدم جضواز الطعضن    

والضض  ال  ضضاوز نصضضاب الطعضضن   بضضالنق  لقلضضة النصضضاب وفقضضًا للطلبضضا  اوتاميضضة للطالضض   

مضن القضانون    28بضالنق  يف اححكضام الصضائرة مضن جلضان االسضتئناو وفقضًا لضنيف املضائة          

يف ةضضضضأن إجيضضضضار احمضضضضاكن و نظضضضضيم الع قضضضضة بضضضضط املضضضضإجرين     2006لسضضضضنة  20رقضضضضم 

واملستأجرين يف امارة أبو ظ" املعدا  وإذ عرض الطل  عل  هذ  اديئة قرر  نظضر  يف  

 ة.غرفة مشور

أن إجراءا  التقاضي ومن ضا  -وعل  ما جرى به قضاء هذ  احملكمة -وحيث إن املقرر 

قبوا الطعن أو عدم قبوله من املسائي املتعلقة بالنظام العام   صي فيه احملكمة مضن  لقضاء   
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مكضضرر مضضن املرسضضوم بقضضانون   187ن سضض ا وإن   يثضضر  أحضضد اوصضضوم، وكضضان نضضيف املضضائة   

بتعضضديي بعضض  أحكضضام قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة الصضضائر      2021لسضضنة  15احتضضائا رقضضم  

أنضضه  مضضع عضضدم انخضض ا   -الواجضض  التطبيضضم  – 1992لسضضنة  11بالقضضانون االحتضضائا رقضضم  

( مضضن هضضذا القضضانون،  187(، واسضضتثناءا مضضن حكضضم املضضائة )  183بضضال قرة احوىل مضضن املضضائة ) 

رة أو عضن حكم ضا البضا     جيوز للم كمة الرجوأ عن القرار الصضائر من ضا يف غرفضة املشضو    

من  لقاء ن س ا أو بناءا عل  طل  من الصائر ضد  القرار أو احلكضم، يف أا مضن اححضواا    

ا  ية: )أ( إذا ةاب القرار أو احلكم خطأ إجرائي وقع من احملكمضة أو أج ز  ضا املعاونضة    

كضضم أثضضر يف النتيلضضة الضض  انت ضض  إليضضه قرارهضضا أو حكم ضضا ، )ب( إذا كضضان القضضرار أو احل    

مستندًا عل  قانون ملغ ، ويكون من ةأن  طبيضم القضانون الصض يح  غضيري وجضه الضرأا يف       

الدعوى، )ج( إذا  ضدر القضرار أو احلكضم فال ضًا حا مضن املبضائض القضضائية الض  قرر  ضا          

اديئة أو الدوائر جمتمعة باحملكمة حس  اححواا، وذلك بضدون العضرض علي ضا، أو  ضدر     

  استقر  علي ا احملكمضة أو الض  أ ضدر  ا هيئضة  وحيضد املبضائض بضط        فال ًا للمبائض ال

: ُيقدم طل  الرجوأ من الصائر ضضد  القضرار أو    2السلطا  القضائية االحتائية واحمللية، 

احلكم إىل رئيس احملكمة االحتائية العليا أو رئيس حمكمة النق  أو رئيس حمكمة 

قبوا للمرافعة أمام ا ومص وبًا بتضأمط مقضدار    التمييز حس  اححواا، موقعًا من حمام م

عشرين ألف ئرهم، وإذا كان الرجوأ مضن  لقضاء ن ضس احملكمضة حييلضه رئيسض ا مصض وباا        

: ُينظضر  3( من هضذ  املضائة،  3بتقرير من املكت  ال ين إىل اديئة املنصو  علي ا يف البند )

( مضن هضضذ  املضائة أمضام هيئضضة    2طلض  الرجضوأ أو إقضرار انحالضضة بضه املنصضو  عليضضه يف البنضد )      

مشضضكلة مضضن أقضضدم مخسضضة قضضضاة باحملكمضضة مضضن غضضري مضضن ةضضاركوا يف إ ضضدار القضضرار أو    

احلكم، و صدر اديئة منعقدة يف غرفة املشورة قرارًا مسببًا بأغلبية أربعة قضاة يف طل  

الرجوأ، ويصائر مبل  التأمط عند رفض  الطلض ، ويف حضاا قبضوا الطلض  حيضاا إىل ئائضرة        

: ويف  4أخضضرى لنظضضر الطعضضن مضضن جديضضد وال صضضي فيضضه، مضضع رئ مبلضض  التضضأمط إىل الطالضض ،    

مجيع اححواا،  كون انحالة أو  قديم طل  الرجوأ ملضرة واحضدة فقضك، وال جيضوز إحالتضه      

أو  قد ه بعد انقضاء سنة من  اريم  ضدور القضرار مضن غرفضة املشضورة أو احلكضم البضا ،        

ملطلضوب الرجضوأ عنضه  ضائرًا مضن حمكمضة الضنق  بتضاريم          ملضا كضان ذلضك وكضان احلكضم ا     

ومت  قضضديم طلضض  الرجضضوأ وسضضدائ الرسضضم املقضضرر عضضن ذلضضك الطلضض  بتضضاريم         11/2/2020

أا بعد انقضاء اكثضر مضن سضنة مضن  ضاريم  ضدور احلكضم البضا  املطلضوب           15/6/2021

 الرجوأ عنه كا يض   معه الطل  غري مقبوا.

********** 
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 ) ارا( 11/10/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد زكي مخيس 

 وعضوية املستشارين: ئ. عدالن احلاج حمموئ ، إمام عبد الظاهر حسانط.

(134) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  464)الطعن رقم 

( استئناو. ئعوى " نظر الدعوى واحلكم في ا ". ئفاأ " انخ ا حبم الدفاأ. مضا ال  1

 ". مكت  إئارة الدعوى. يوفر  

جواز أن  سمح احملكمة للخصوم أثنضاء سضري الضدعوى بتقضديم مسضتندا  أو ئفضوأ أو        -

وسائي إثبا  جديدة أو  عديي طلبا  م أو  قديم طلبا  عارضة  عذر علي م  قضد  ا إىل  

 مكت  إئارة الدعوى. 

 ا إىل مكت  جواز أن حتكم بعدم قبودا إذا حتقم دا أنه كان بانمكان  قد  -

 إئارة الدعوا أساس ذلك. مثاا.  

  

 ( بنو . عقد " عقد القرض املصريف ". قرض. 2

 من قانون املعام   التلارية  .   409القرض املصريف. مقصوئ . يف معن  املائة  -

  

 ( عقد " عقد الك الة ". ك الة. 3

 لي  دور معضه وجضوئًاو   عقد الك الة. ما هيته . اعتبارها التزاما  ابعا ل لتزام اح -

 عدمًا و نت ي بانقضائه.

  

 ( ئين. قرض. فوائد.  عوي . 4

حم الدائن يف اقتضاء فائدة عل  القرض التلارا حس  السضعر املنصضو  عليضه يف     -

العقد أو وفم سعر ال ائدة السائد يف السوق وقق التعامضي علض  أال يزيضد يف هضذ  احلالضة      

 دة يف العقد. مثاا.  إذا   يعط سعر ال ائ %12عل  
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يف ةضضأن  2018لسضضنة  57مضضن قضضرار جملضضس الضضوزراء رقضضم    35/1الضضنيف يف املضضائة   -1

بشضضأن قضضانون انجضضراءا     1992لسضضنة  11ال ئ ضضة التنظيميضضة للقضضانون االحتضضائا رقضضم    

املدنية أن للم كمة أن  سمح للخصوم أثناء سري الدعوى بتقديم مسضتندا  أو ئفضوأ أو   

ة أو  عديي طلبا  م أو  قديم طلبا  عارضة  عذر علي م  قضد  ا إىل  وسائي إثبا  جديد

مكتضض  إئارة الضضدعوى، ودضضا أن حتكضضم بعضضدم قبضضوا  قضضد  ا إذا حتقضضم دضضا أنضضه كضضان      

بانمكضضان  قضضد  ا إىل مكتضض  إئارة الضضدعوى، و بلضض  مضضذكرا  اوصضضوم بإيضضداع ا        

سضخة اح ضلية مضن اوصضم     مكت  إئارة الدعوى أو بطريضم  بائدضا مضع التأةضري علض  الن     

."، ملضا كضان ذلضك وكضان الضبط أن وكيضي البنضك        كا ي يد ذلضك أو بضالطرق انلك ونيضة   

الطضاعن حضضضر بعضضد إيضضداأ  قريضضر اوضضةة ككتضض  إئارة الضضدعوى وطلضض  أجضضً  و  يقضضدم  

املذكرة بتعديي الطلبا  أمام مكت  إئارة الدعوى، رغم أنه كان بإمكانه  قضد  ا  

الضضدعوى إال أنضضه   يقضضدم ا بضضدون مضضةر، وإذ أقضضام احلكضضم املطعضضون فيضضه      ملكتضض  إئارة 

قضضضاء  بتأييضضد احلكضضم املسضضتأنف بعضضدم قبضضوا مضضذكرة الطلبضضا  بتعضضديي الضضدعوى أمضضام     

حمكمة أوا ئرجة لعدم  قد  ا أمام مكت  إئارة الدعوى بعضد أن حتققضق احملكمضة    

كان ذلك يف حضدوئ سضلطة   من انه كان بإمكانه  قد  ا لدى مكت  إئارة الدعوى و

حمكمة املوضوأ يف قبوا  لك الطلبا  من عدمه، يض   النعي عل  غضري سضند خليقضًا    

 .بالرف 

مضضن قضضانون املعضضام   التلاريضضة أن القضضرض املصضضريف هضضو   409املقضضرر وفقضضا للمضضائة   -2

عقد يقوم البنك كوجبه بتسليم املقض ض مبلغضًا مضن النقضوئ علض  سضبيي القضرض أو قيضد          

اجلانضض  الضضدائن حلسضضاب املقضض ض يف البنضضك ويلتضضزم املقضض ض بسضضدائ مبلضض  القضضرض          يف

 وفوائد  للبنك يف املواعيد وبالشرويف املت م علي ا.

الك الة عقد يك ضي فيضه ةضخيف  ن يضذ التضزام بضأن يتع ضد للضدائن بضأن ي ضي ب ضذا             -3

 لتضزام اح ضلي  ضدور    االلتزام إذا   يف املدين به، والك الة باعتبارهضا التزامضًا  ابعضًا ل   

معه وجوئًا وعدمًا و نت ي بانقضائه سواء بالوفاء أو بتلديد  بتغيري أحد عنا ر  مضا    

 .يت م عل  بقائ ا ضامنة ل لتزام اجلديد

من قانون املعام   التلاريضة أنضه " للضدائن احلضم يف اقتضضاء       76بنيف املائة  املقرر -4

ملنصو  عليضه يف العقضد، وإذا   يعضط سضعر     فائدة عل  القرض التلارا حس  السعر ا

ال ائدة يف العقد فيتم احتساب ا وفم سعر ال ائدة السضائد يف السضوق وقضق التعامضي علض       

أن حملكمضة املوضضوأ السضلطة    حتض  هضام السضدائ ، و    ٪ 12أال يزيد يف هذ  احلالة عل  

وضةاء وأن  أخضذ كضا    التامة يف  قدير احئلة املطروحة علي ضا يف الضدعوى ومن ضا  قضارير ا    
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 طمئن إليه من ا واطرا  ما عدا  وحسب ا أن  بط احلقيقضة الض  ار احضق إلي ضا وأخضذ       

وال الزام علي ا أن  عيد املأموريضة   ب ا وأورئ  ئليل ا من واقع ما استخلصته من احوراق،

ث ضا،  للخةة طاملا رأ  أن  قدير اوةة املقدم كان كافيا وةام  للمسألة املطلوب حب

وقضع املطعضون    14/6/2018ملا كان ذلك وكضان الضبط مضن  قريضر اوضةة، أنضه بتضاريم        

مليضون ئرهضم، وهض      50ضد  الثاني عل  خطاب عضرض  سض ي   بقيمضة امجاليضة مبلض       

ةض ور ائيبضور مضضافا اليضه      6مليضون ئرهضم  كعضدا فائضدة      50قرض قصضري احجضي كبلض     

مليضضون ئرهضضم كعضضدا فائضضدة     5إجلضضة م سضضنويا، خصضضم  ةضضيكا    %8.5حبضضد أئنضض    1%

سنويًا، وحدوئ التس ي   الكليضة ال   %6.95حبد ائن   %1ة ور ائيبور مضاو اليه 6

سضضضنويًا ، والضضضضمانا   %3مليضضضون ئرهضضضم، ومعضضضدا ال ائضضضدة التأخرييضضضة   50 تلضضضاوز مبلضضض  

، الك يضضضي  21/12/2017كضضضاال ي" ك الضضضة غضضضري قابلضضضة لإللغضضضاء )أفضضضرائ( مإرخضضضة       

  الثضضضاني وفي ضضضا يك ضضضضي املطعضضضون ضضضضدها احوىل يف السضضضلف والقضضضضروض      املطعضضضون ضضضضد  

والتسضضض ي   املصضضضرفية الضضض  من ضضضق دضضضا، وكضضضذلك ك لت ضضضا املطعضضضون ضضضضدها الثالثضضضة   

( ووقضضع علضض  الك ضضالتط املطعضضون ضضضد  الثضضاني،   ................/ ةضضركة الشضضخيف الواحضضد)

.................  شضوو بضرقم   وقد هثلضق املديونيضة املطالض  ب ضا الطضاعن حبسضاب جضارا/ مك       

وذلضضك مقابضضي التسضض ي  ، وقضضد 2020اىل احوا مضضن نضضوفمة  2011واملعضضد مضضن ئيسضضمة 

قامضضق اوضضةة بإعضضائة االحتسضضاب لل وائضضد البسضضيطة معتمضضدة علضض  م ضضرئا  اسضضتخداما     

املطعضضضون ضضضضدهم لل سضضضاب اجلضضضارا بعضضضد اسضضضتبعائ كافضضضة ال وائضضضد املركبضضضة البالغضضضة         

ئرهضضضم، ومت  88.272.50هضضضم، والعمضضضوال  واملصضضضاريف البالغضضضة   ئر 28.147.283.40

سضنويًا وذلضك علض      %8.5احتساب ال ائدة  البسيطة بسعر احلد احئن  املت م عليضه وهضو   

ئرهضم، مضن  ضاريم بضدء      2.037.770.80االستخداما  املتمثلة باجلان  املضدين والبالغضة   

عضضضون ضضضضدهم  وقضضضد  وهضضضو  ضضضاريم  عثضضضر املط 17/7/2019كشضضضف احلسضضضاب اىل  ضضضاريم  

ئرهضم، والضض   تمثضي بسضعر احلضضد احئنض  لل ائضضدة      11.50اعتمضد  اوضةة سضضعر ال ائضدة    

ال ائضضضدة التأخرييضضضة ومت  وجيضضضه االيضضضداعا  البالغضضضة    %3مضضضضافا الي ضضضا  %8.50اال  اقيضضضة 

ئرهم،نط ضضضضضضضضاء ال وائضضضضضضضضد أواًل بضضضضضضضضأوا والضضضضضضضض  بلضضضضضضضض  جمموع ضضضضضضضضا       1.997.317.38

قضضد وجضضه  و ضض  الر ضضيد املضضدين، ومضضن ثضضم فضضان       ئرهضضم، ومضضا زائ ف  7.288.516.01

ئرهضم. وإذ أقضام    47.241.891.93امل  د بذمة املطعون ضضدهم للبنضك الطضاعن مبلض      

احلكم املطعون فيه قضاء  بتأييد احلكم املستأنف بالزام املطعون ضضدهم بضأن يضإئوا    

ين ئرهضضم وال ائضضدة التأخرييضضة عضضن ر ضضيد إمجضضالي الضضد   46.612.762.44للطضضاعن مبلضض  

سضضنويا وذلضضك اعتبضضارا مضضن   %3ئرهضضم بواقضضع نسضضبة  39.865،103.42البضضال  قضضدر  مبلضض  
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 اريم املطالبة القضائية وحت  هام السضدائ وكضا ال جيضاوز أ ضي الضدين ورفضضق ماعضدا        

استنائاع لتقرير اوةة بعد أن اطمأن ملضا ورئ بضه مضن حبضول فنيضة مضورئًا       ذلك من طلبا ، 

لطاعنضضة وكضضان ذلضضك يف حضضدوئ سضضلطة حمكمضضة املوضضضوأ يف الضضرئ املسضضقك الع اضضضا  ا

ف م الواقع يف الدعوى و  قدير الدليي، كما   يقدم الطاعن أا بينة عل  مست قا  ا 

لدى املطعون ضدهم خض و الضذا قرر ضه اوضةة ، و مضن ثضم يكضون النعضي جمضرئ جضدا           

حمكمضضة  موضضضوعي يف سضضلطة حمكمضضة املوضضضوأ التقديريضضة كضضا ال جيضضوز إثار ضضه أمضضام      

 النق ، مما يض   الطعن عل  غري سند خليقًا بالرف .

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي   -عل  ما يبط من احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق      –حيث إن الواقعا  

 ضضارا كلضضي ابضضوظ"   2020لسضضنة  542رقضضم أقضضام الضضدعوى  يف أن البنضضك الطضضاعن قضضد 

يضضضإئوا لضضضه بالتضضضضامن والتكافضضضي مبلضضض     بطلضضض  احلكضضضم بضضضإلزام املطعضضضون ضضضضدهم بضضضأن   

 1/7/2020مضضن  ضضاريم  %12تلد مضضن فوائضضد بواقضضع  ئرهضضم ومضضا يسضض  64.175.532.47

وحتضض  السضضدائ التضضام، علضض  سضضند مضضن القضضوا، أن الشضضركة املطعضضون ضضضدها احوىل قضضد        

حتصلق منه عل   سض ي   مصضرفية كوجض  ا  اقيضة مةمضة بين مضا، عبضارة عضن قضرض          

 %8.5مليضون ئرهضم وحبضد أئنض  لل ائضدة بواقضع        50سضقف ائتمضاني   قصري احجي متلضدئ ب 

مليضضون ئرهضضم وحبضضد أئنضض  لل ائضضدة   5سضضنويا، و سضض يي خصضضم ةضضيكا  بسضضقف ائتمضضاني   

سنويا، ك ضي املطعضون ضضدهما الثضاني والثالثضة   لضك التسض ي   ك الضة          %6.95بواقع 

عضون ضضدها احوىل   مطلقة ومستمرة وغري مشروطة وغضري قابلضة لإللغضاء، وقضد اخلضق املط     

بالتزاما  ا بسدائ أقسايف التس ي   يف  جادا و ر ضد بضذمت ا لصضاا البنضك الطضاعن      

، فأقضضضضام الضضضضدعوى، نضضضضدب   30/6/2020ئرهضضضضم يف  ضضضضاريم   64.175.532.47مبلضضضض  

القاضضي املشضرو جلنضضة خضةة، وبعضد أن أوئعضضق الللنضة  قريرهضا، عضضدا الطضاعن طلبا ضضه        

عضون ضضدها احوىل بتن يضذ التزام ضا العقضدا بضأن  قضدم        بإضافة طل  احلكم بضالزام املط 

للبنضضضك الطضضضاعن بيضضضان بصضضضايف اح ضضضوا الشخصضضضية للمطعضضضون ضضضضد  الثضضضاني، حكمضضضق     

احملكمة بإلزام املطعضون ضضدها احوىل بالتضضامن مضع املطعضون ضضدهما الثضاني والثالثضة         

د ئرهضضضم وال ائضضضدة التأخرييضضضة عضضضن ر ضضضي   46.612.762.44بضضضأن يضضضإئوا للطضضضاعن  مبلضضض   

سضنويا  مضن    %3ئرهضم بواقضع نسضبة     39.865،103.42إمجالي الدين البضال  قضدر  مبلض     

 اريم املطالبة القضائية وحت  هام السدائ وكا ال جيضاوز أ ضي الضدين  ورفضضق ماعضدا      

 2021لسضضنة 384ا احلكضضم باالسضضتئناو رقضضم  ذلضضك مضضن طلبضضا . اسضضتأنف الطضضاعن هضضذ   
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حمكمضضة االسضضتئناو بتأييضضد احلكضضم قضضضق  22/3/2021 ضضارا أبضضوظ"، وبتضضاريم  

املستأنف، طعن البنك الطاعن يف  هذا القضاء بطريم النق ، وإذ عرض الطعضن علض    

 هذ  احملكمة يف غرفة مشورة رأ  بأنه جدير بالنظر ف دئ  جلسة لنظر .   

وحيضضث إن الطعضضن أقضضيم علضض  ث ثضضة أسضضباب ينعضضي البنضضك الطضضاعن بالسضضب  الثالضضث علضض         

ه فال ة القانون واوطأ يف  طبيقه والقصور يف التسبي  وال سضائ  احلكم املطعون في

يف االسضضتدالا، إذ أقضضام قضضضاء  بتأييضضد احلكضضم املسضضتأنف بعضضدم قبضضوا ال ئ ضضة املعدلضضة      

للطلبا  عل  أساس عدم  قد  ا أمام مكت  إئارة الدعوى، واملعلوم أنضه وفقضا للمضوائ    

الطلض  العضارض يقضدم اىل احملكمضة       من قضانون انجضراءا  املدنيضة أن    100/1و98و97

ولضضيس اىل إئارة الضضدعوى، كمضضا أن الطلضض  يكضضون مقبضضوال طاملضضا قضضدم قبضضي ق ضضي بضضاب          

املرافعة، وحيث  عذر  قد ه اىل مكت  إئارة الضدعوى نتيلضة  وجيضه املوظضف بتقد ضه      

اىل احملكمضضة وكضضان الضضنيف أن يقضضدم الطلضض  اىل احملكمضضة، وقضضد قضضدم أمام ضضا  لسضضة    

ومت أرةضض ته علضض  النظضضام بتلضضك اجللسضضة، أا قبضضي ق ضضي بضضاب املرافعضضة،     12/11/2021

وحيث أيضد احلكضم املطعضون فيضه احلكضم املسضتأنف، رغضم الضدفاأ اجلضوهرا السضابم،           

مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة ممضضا يعيبضضه   97،98،100فانضضه يكضضون قضضد خضضالف املضضوائ  

 ويستوج  نقضه.  

مضن قضرار جملضس الضوزراء      35/1نيف يف املضائة  ذلضك أن الض  وحيث إن النعي يف غري حمله، 

 1992لسضنة 11ائا رقم يف ةأن ال ئ ة التنظيمية للقانون االحت 2018لسنة  57رقم 

بشضضأن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة أن للم كمضضة أن  سضضمح للخصضضوم أثنضضاء سضضري الضضدعوى       

لبضضا  بتقضضديم مسضضتندا  أو ئفضضوأ أو وسضضائي إثبضضا  جديضضدة أو  عضضديي طلبضضا  م أو  قضضديم ط 

عارضضضة  عضضذر علضضي م  قضضد  ا إىل مكتضض  إئارة الضضدعوى، ودضضا أن حتكضضم بعضضدم قبضضوا    

 قد  ا إذا حتقضم دضا أنضه كضان بانمكضان  قضد  ا إىل مكتض  إئارة الضدعوى، و بلض           

مذكرا  اوصوم بإيضداع ا مكتض  إئارة الضدعوى أو بطريضم  بائدضا مضع التأةضري علض          

."، ملضضا كضضان ذلضضك ذلضضك أو بضضالطرق انلك ونيضضة النسضضخة اح ضضلية مضضن اوصضضم كضضا ي يضضد

وكضضان الضضبط أن وكيضضي البنضضك الطضضاعن حضضضر بعضضد إيضضداأ  قريضضر اوضضةة ككتضض  إئارة   

الدعوى وطل  أجضً  و  يقضدم املضذكرة بتعضديي الطلبضا  أمضام مكتض  إئارة الضدعوى،         

مضةر،    رغم أنه كان بإمكانه  قضد  ا ملكتض  إئارة الضدعوى إال أنضه   يقضدم ا بضدون      

وإذ أقضضام احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضضاء  بتأييضضد احلكضضم املسضضتأنف بعضضدم قبضضوا مضضذكرة    

الطلبضضا  بتعضضديي الضضدعوى أمضضام حمكمضضة أوا ئرجضضة لعضضدم  قضضد  ا أمضضام مكتضض  إئارة      
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الدعوى بعد أن حتققق احملكمة  من انضه كضان بإمكانضه  قضد  ا لضدى مكتض  إئارة       

املوضضضوأ يف قبضضوا  لضضك الطلبضضا  مضضن    الضضدعوى وكضضان ذلضضك يف حضضدوئ سضضلطة حمكمضضة     

 عدمه، يض   النعي عل  غري سند خليقًا بالرف .  

وحيضضث إن  البنضضضك الطضضضاعن ينعضض  بالسضضضببط احوا والثضضضاني علضض  احلكضضضم املطعضضضون فيضضضه    

فال ضضضة القضضضانون واوطضضضأ يف  طبيقضضضه والقصضضضور يف التسضضضبي  وال سضضضائ يف االسضضضتدالا      

ء  بتأييد احلكضم املسضتأنف بتعويلضه علض    قريضر      وفال ة الثابق باحوراق، إذ أقام قضا

اوضضضةة فيمضضضا يتعلضضضم بال ائضضضدة املسضضضت قة للطضضضاعن، إذ    لتضضضزم اوضضضةة بسضضضعر ال ائضضضدة     

اال  ضضضاقي املنصضضضو  عليضضضه يف ا  اقيضضضة التسضضض ي   سضضضند الع قضضضة بضضضط البنضضضك الطضضضاعن     

 6/6/2018، )خطضضاب عضضرض التسضض ي   املضضإرخ يف والشضضركة املطعضضون ضضضدها احوىل

وم حقه ( حيث أخطأ  اوةة يف احتساب ال وائد، وقضد هسضك الطضاعن بضذلك أمضام      

احملكمة ال سيما املذكرة املقدمة  عقيبا عل   قرير اوضةة، ممضا أئى هضذا اوطضأ يف     

احتسضضاب ال ائضضدة اىل عضضدم مطابقضضة املبلضض  الن ضضائي الضضذا  و ضضلق اليضضه اوضضةة بتقريرهضضا    

ذلضضك أن سضضعر ال ائضضدة املت ضضم عليضضه وفقضضا ملضضا هضضو ثابضضق ئرهضضم،  47.241.891.93وقضضدر  

، كمضضا  %11.5ولضضيس  %17.5خبطضاب عضضرض التسضض ي   املقضضدم مضع  ضض ي ة الضضدعوى   

اعتمد ه اوةة وسضاير  حكمضا أوا وثضاني ئرجضة، وبغض  النظضر عضن املسضم  أو املعنض           

سضنويا هضو    %17.5الذا استخدمه امل جم فانه بالرجوأ للنسخة انجنليزية يتضح أن اا 

سعر التخلضف عضن السضدائ املت ضم عليضه بضط الطضرفط، كمضا أن الطضاعن أعضائ احتسضاب            

ال ائدة وفم ذا  ا لية املتبعة من قبي اوةة ولكن عل  أساس سضعر ال ائضدة اال  ضاقي    

ئرهضم،   61.422.426.57سنويا وقد  بط أن أ ي الدين + ال ائدة اال  اقيضة    17.5%

ستئناو دذا الدفاأ اجلوهرا، وكان علي ا أن  عيد املأموريضة  و   تعرض حمكمة اال

للخةة نعائة احتسضاب ال ائضدة علض  احسضاس اال  ضاقي، وب ضرض  ض ة مقضدار ال ائضدة          

املعتمضضدة مضضن قبضضي اوضضةة، فقضضد  ضضبط للبنضضك الطضضاعن أن املسضضت م لضضه يف ذمضضة الشضضركة      

ئرهضم، ولضيس    56.862.582.29املطعون ضضدها احوىل ةضامي ال ائضدة احملتسضبة مبلض       

ئرهضضضم، كمضضضا أن احلكضضضم قضضضد أخطضضضأ بتأييضضضد  احلكضضضم املسضضضتأنف  47.241.891.93

سضضنويا و  يلتضضزم كقضضدار ال ائضضدة التأخرييضضة  %3بقضضضائه بشضضأن ال ائضضدة التأخرييضضة بواقضضع 

املنصو  علي ا يف العقد، حيث أن ال ائدة ال  عدو أن  كون  عويضا عن الضرر الضذا  

مطي املدين وهو ضضرر م ض ض ال يقبضي اثبضا  العكضس، وطاملضا طلض         حلم به من جراء 

وحتضض   1/7/2020مضضن  ضضاريم   %12الطضضاعن يف ئعضضوا  مضضا يسضضتلد مضضن  فوائضضد بواقضضع     
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ويلتضزم بال ائضدة   %3السدائ، احمضر الضذا يسضتوج  الغضاء ال ائضدة احملكضوم ب ضا وقضدرها         

نيضة، ممضا يعيض  احلكضم     سضنويا ك ائضدة قانو   %12أو عل  أقي  قضدير   %17.5اال  اقية 

 ويستوج  نقضه.  

من قانون املعضام   التلاريضة    409وحيث إن النعي مرئوئ، ذلك أن املقرر وفقا للمائة  

أن القرض املصريف هو عقد يقوم البنك كوجبه بتسليم املقض ض مبلغضًا مضن النقضوئ علض       

زم املقضض ض سضضبيي القضضرض أو قيضضد  يف اجلانضض  الضضدائن حلسضضاب املقضض ض يف البنضضك ويلتضض  

وأن بسضضدائ مبلضض  القضضرض وفوائضضد  للبنضضك يف املواعيضضد وبالشضضرويف املت ضضم علي ضضا. كمضضا         

الك الة عقد يك ي فيه ةخيف  ن يذ التزام بأن يتع د للضدائن بضأن ي ضي ب ضذا االلتضزام      

إذا   يضضف املضضدين بضضه، والك الضضة باعتبارهضضا التزامضضًا  ابعضضًا ل لتضضزام اح ضضلي  ضضدور معضضه      

و نت ضضي بانقضضضائه سضضواء بالوفضضاء أو بتلديضضد  بتغضضيري أحضضد عنا ضضر  مضضا     وجضضوئًا وعضضدمًا

مضن قضانون املعضام       76بضنيف املضائة    و املقضرر يت م عل  بقائ ا ضامنة ل لتزام اجلديد،

التلاريضضة أنضضه " للضضدائن احلضضم يف اقتضضضاء فائضضدة علضض  القضضرض التلضضارا حسضض  السضضعر            

ال ائدة يف العقد فيتم احتساب ا وفضم سضعر   املنصو  عليه يف العقد، وإذا   يعط سعر 

حتضض   ٪ 12ال ائضضدة السضضائد يف السضضوق وقضضق التعامضضي علضض  أال يزيضضد يف هضضذ  احلالضضة علضض  

أن حملكمة املوضوأ السلطة التامة يف  قضدير احئلضة املطروحضة علي ضا يف     هام السدائ، و

ا  مضا عضدا  وحسضب ا    الدعوى ومن ا  قارير اوةاء وأن  أخذ كا  طمئن إليه من ضا واطضر  

أن  بط احلقيقة ال  ار احق إلي ا وأخضذ  ب ضا وأورئ  ئليلض ا مضن واقضع مضا استخلصضته        

وال الزام علي ا أن  عيد املأمورية للخةة طاملضا رأ  أن  قضدير اوضةة املقضدم      من احوراق،

كان كافيا وةضام  للمسضألة املطلضوب حبث ضا، ملضا كضان ذلضك وكضان الضبط مضن  قريضر            

وقضضضع املطعضضضون ضضضضد  الثضضضاني علضضض  خطضضضاب عضضضرض    14/6/2018ةة، أنضضضه بتضضضاريم اوضضض

م ، وهضضض  قضضضرض قصضضري احجضضضي كبلضضض   مليضضضون ئرهضض  50 سضض ي   بقيمضضضة امجاليضضة مبلضضض    

سضنويا،   %8.5حبضد أئنض     %1ة ور ائيبضور مضضافا اليضه     6مليون ئرهم كعدا فائدة 50

 %1ور مضضضاو اليضضه ةضض ور ائيبضض 6مليضضون ئرهضضم كعضضدا فائضضدة 5خصضضم ةضضيكا  مإجلضضة 

مليضون ئرهضم،    50سنويًا، وحدوئ التس ي   الكلية ال  تلاوز مبل   %6.95حبد ائن  

سضضنويًا، والضضضمانا  كضضاال ي" ك الضضة غضضري قابلضضة لإللغضضاء   %3ومعضضدا ال ائضضدة التأخرييضضة 

، الك يي املطعون ضد  الثاني وفي ضا يك ضي املطعضون    21/12/2017)أفرائ( مإرخة 

لسضضلف والقضضروض والتسضض ي   املصضضرفية الضض  من ضضق دضضا، وكضضذلك   ضضضدها احوىل يف ا

( ووقضع علض    .................... / ةضركة الشضخيف الواحضد .   ك لت ا املطعون ضدها الثالثة ) 
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وقضضد هثلضضق املديونيضضة املطالضض  ب ضضا الطضضاعن حبسضضاب  الك ضضالتط املطعضضون ضضضد  الثضضاني، 

اىل احوا مضضن  2011....... واملعضضد مضضن ئيسضضمة جارا/مكشضضوو بضضرقم ............................

وذلضضك مقابضضي التسضض ي  ، وقضضد قامضضق اوضضةة بإعضضائة االحتسضضاب لل وائضضد 2020نضضوفمة 

البسضضيطة معتمضضدة علضض  م ضضرئا  اسضضتخداما  املطعضضون ضضضدهم لل سضضاب اجلضضارا بعضضد        

ئرهضضضضم، والعمضضضضوال    28.147.283.40اسضضضضتبعائ كافضضضضة ال وائضضضضد املركبضضضضة البالغضضضضة    

ئرهضضم، ومت احتسضضاب ال ائضضدة البسضضيطة بسضضعر احلضضد      88.272.50ريف البالغضضة واملصضضا

سضنويًا وذلضك علض  االسضتخداما  املتمثلضة باجلانض  املضدين         %8.5احئن  املت م عليضه وهضو   

 ضضضضضضضضاريم بضضضضضضضضدء كشضضضضضضضضف احلسضضضضضضضضاب اىل  ئرهضضضضضضضضم، مضضضضضضضضن 2.037.770.80والبالغضضضضضضضضة 

وضةة سضعر ال ائضدة    وهو  اريم  عثر املطعون ضدهم  وقد اعتمد  ا17/7/2019 اريم

مضضافا الي ضا    %8.50ئرهم، وال   تمثضي بسضعر احلضد احئنض  لل ائضدة اال  اقيضة        11.50

ئرهضضم، نط ضضاء   1.997.317.38ال ائضضدة التأخرييضضة ومت  وجيضضه االيضضداعا  البالغضضة     3%

ئرهضضم ، ومضضا زائ فقضضد وجضضه      7.288.516.01ال وائضضد أواًل بضضأوا والضض  بلضض  جمموع ضضا     

املدين، ومن ثم فان امل  د بذمة املطعون ضدهم للبنضك الطضاعن مبلض     و   الر يد 

ئرهضضضم. وإذ أقضضضام احلكضضضم املطعضضضون فيضضضه قضضضضاء  بتأييضضضد احلكضضضم        47.241.891.93

ئرهضضم  46.612.762.44يضضإئوا للطضضاعن مبلضض    املسضضتأنف بضضالزام املطعضضون ضضضدهم بضضأن     

البضضضضضضضضال  قضضضضضضضضدر  مبلضضضضضضضض     وال ائضضضضضضضضدة التأخرييضضضضضضضضة عضضضضضضضضن ر ضضضضضضضضيد إمجضضضضضضضضالي الضضضضضضضضدين     

سضضضنويا وذلضضضك اعتبضضضارا مضضضن  ضضضاريم املطالبضضضة    %3ئرهضضضم بواقضضضع نسضضضبة  39.865،103.42

القضضضائية وحتضض  هضضام السضضدائ وكضضا ال جيضضاوز أ ضضي الضضدين ورفضضضق ماعضضدا ذلضضك مضضن           

اسضضتنائاع لتقريضضر اوضضةة بعضضد أن اطمضضأن ملضضا ورئ بضضه مضضن حبضضول فنيضضة مضضورئًا الضضرئ    طلبضضا ، 

وئ سضلطة حمكمضة املوضضوأ يف ف ضم     املسقك الع اضضا  الطاعنضة و كضان ذلضك يف حضد     

الواقضضع يف الضضدعوى و  قضضدير الضضدليي، كمضضا   يقضضدم الطضضاعن أا بينضضة علضض  مسضضت قا  ا    

لدى املطعون ضدهم خض و الضذا قرر ضه اوضةة ، و مضن ثضم يكضون النعضي جمضرئ جضدا           

موضضضوعي يف سضضلطة حمكمضضة املوضضضوأ التقديريضضة كضضا ال جيضضوز إثار ضضه أمضضام حمكمضضة        

   الطعن عل  غري سند خليقًا بالرف .النق ، مما يض 
 

********** 
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 )مدني( 19/10/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد عبدالس م العيائا 

 وعضوية املستشارين: ضياء الدين عبد ا يد، طارق فت ي يوسف.

(135) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  171)الطعن رقم 

اضي. استئناو " ميعائ " . رسوم قضائية. طعن " ميعائ ". ئفوأ إجراءا  " إجراءا  التق

 " الدفع بسقويف احلم يف الطعن ". ئعوى ".ةرويف قبوا الدعوى " .

اعتبار الدعوى مرفوعضة ومنتلضة حثارهضا كلضرئ إيضداأ الصض ي ة وإن  راخضي سضدائ          -

 الرسم.

يم   إيضضضداأ . وجضضوب إيضضضداأ الرسضضم خضضض ا ث ثضضة أيضضضام عمضضي مضضضن  ضضار     الطعضضن بضضضالنق   -

 الص ي ة.  

الطعضضن باالسضضتئناو. اعتبضضار  ضضاريم سضضدائ الرسضضم عنضضه ومضضن ثضضم القيضضد يف السضضلي هضضو    -

التضضاريم الضضذا يعتضضد بضضه عنضضد احتسضضاب مواعيضضد . ال عضضةة بتضضاريم إيضضداأ الصضض ي ة لضضدى          

 مكت  إئارة الدعوى. أساس ذلك.

أن سضضدائ قضضضاء احلكضضم باعتبضضار إيضضداأ االسضضتئناو كضضأن   يكضضن علضض  سضضند مضضن    -

رسضضم االسضضتئناو قضضد مت بعضضد ث ثضضة أيضضام مضضن  ضضاريم  إيضضداأ الصضض ي ة بضضالرغم مضضن سضضدائ     

ئاخضي ميعضضائ الضضث ثط يومضضًا املقضضررة للطعضضن باالسضضتئناو. خطضضأ يف   طبيضضم القضضانو . يوجضض   

 نقضه وانحالة. علة ذلك.  

  

رقضضم  املقضضرر قضضضاء كوجضض  حكضضم اديئضضة العامضضة الصضضائر عضضن هضضذ  احملكمضضة يف الطعضضن  

مضضضن  19نقضضض  مضضضدني أن الضضضنيف يف املضضضائة    29/06/2020جلسضضضة  2019لسضضضنة 268

ال ئ ة التنظيمية لقانون انجضراءا  املدنيضة والضذا جضرى نصضه علض  أنضه )يقضوم مكتض           

إئارة الدعوى بعد استي اء الرسوم بقيد الدعوى يف السلي اوا  بذلك إلك ونيضا أو  

سلي فيضه علضم املضدعي باجللسضة، و عتضة الضدعوى       ورقيا عل  أن يثبق فيه  اريم القيد وي

يف  لك احلالة مرفوعضة ومنتلضة  ثارهضا مضن  ضاريم ايضداأ الصض ي ة(. كمضا أن الضنيف يف          

لسضضنة  18مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة ، املسضضتبدلة كرسضضوم قضضانون رقضضم )     162املضضائة 

احملكمضة   ( عل  أنضه )يرفضع االسضتئناو بصض ي ة  ضوئأ مكتض  إئارة الضدعوى يف       2018
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االسضضتئنافية املختصضضة و قيضضد فضضورا بالسضضلي املعضضد لضضذلك أو بقيضضدها إلك ونيضضا ..." ويف        

مضن ذا  القضانون علضض  أنضه )يرفضع الطعضن بضضالنق  بصض ي ة  ضوئأ مكتضض          177/1املضائة 

ائارة الضضضدعوى يف احملكمضضضة الضضض  أ ضضضدر  احلكضضضم أو احملكمضضضة االحتائيضضضة العليضضضا أو  

يزضضضض حبسضضض  اححضضضواا ض موقعضضضة مضضضن حمضضضام مقبضضضوا      حمكمضضضة الضضضنق  أو حمكمضضضة التمي

للمرافعة أمام ا عل  أن يقدم ما ي يد أئاء الرسضم كضام  مضع التضأمط خض ا ث ثضة أيضام        

عمضضي  اليضضة لتضضاريم انيضضداأ، ويقيضضد الطعضضن يف السضضلي املعضضد لضضذلك عقضض  اسضضتي اء ذلضضك       

ل مراحضضي وهضضي انجضضراء( مضضا م ضضائ  أن قيضضد الضضدعوى أو الطعضضن إ ضضا يسضضتلزم لتمامضضه ثضض   

مرحلضضة ايضضداأ الصضض ي ة ثضضم سضضدائ الرسضضم ثضضم القيضضد، وقضضد جعضضي املشضضرأ سضضدائ الرسضضم         

كشضضريف لقيضضد الضضدعوى أو الطعضضن يف السضضلي املعضضد لضضذلك، وأنضضه يف حالضضة الضضدعوى لضضدى   

حمكمضضة أوا ئرجضضة اذا مضضا  راخضض  املضضدعي عضضن سضضدائ الرسضضم ومضضن ثضضم   يضضتم القيضضد يف    

اء الرسضم والقيضد الحقضا،  فضإن الضدعوى يف  لضك احلالضة         اريم ايداأ الص ي ة وإ ا مت أئ

 عتة مرفوعة ومنتلة  ثارهضا مضن  ضاريم انيضداأ، كمضا أن املشضرأ قضد مضنح الطضاعن يف          

حالضضة الطعضضن بضضالنق  فر ضضة إيضضداأ  ضض ي ة الطعضضن خضض ا القيضضد الضضزمين املقضضرر قانونضضا     

دائ الرسضم خض ا ث ثضة    موقعة من حمام مقبوا للمرافعة أمام ا عل  أن يقدم ما ي يد س

أيام عمي  الية لتاريم انيداأ وعند ذلك يتم قيد الطعضن يف السضلي املعضد لضذلك، أمضا يف      

حالة االستئناو فقضد اةض يف املشضرأ أن  ضوئأ الصض ي ة مكتض  إئارة الضدعوى وأن يضتم         

قيضضدها فضضورا بالسضضلي املعضضد لضضذلك، وكضضان الشضضريف للقيضضد أن يكضضون مسضضبوقا بسضضدائ         

جوب سدائ الرسم املقرر ل ستئناو، وباو و عضن حضال  رفضع الضدعوى     الرسم يعين و

لضضدى حمكمضضة أوا ئرجضضة أو الطعضضن بضضالنق ، وهضضو احمضضر الضضذا ي يضضد أن  ضضاريم سضضدائ       

الرسم عن االستئناو ومن ثم القيد يف السلي هو التضاريم الضذا يعتضد بضه عنضد احتسضاب       

م إيضضداأ الصضض ي ة لضضدى مكتضض   مواعيضضد الطعضضن باالسضضتئناو، وبالتضضالي فضض  عضضةة بتضضاري  

مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة،      159و 152وكان املقررض وفقضًا للمضائ ط   إئارة الدعوى. 

من ال ئ ة التنظيمية له ض أن ميعضائ الطعضن باالسضتئناو ث ثضون يومضًا، يبضدأ         9/1واملائة 

 منضه،  من اليوم التالي لتاريم  دور احلكم احلضورا، وينقضي بانقضاء اليوم احخري

وإذا  ضضائو  خضضر امليعضضائ عطلضضة رئيضضة امتضضد بامليعضضائ إىل أوا يضضوم عمضضي بعضضدها، وي  ضض    

عل  عدم مراعاة ميعائ الطعن باالستئناو سضقويف احلضم فيضه، و قضضي احملكمضة ب ضذا       

ملضا  السقويف من  لقاء ن س ا، حبسبان أن ميعائ الطعن باالستئناو يتعلم بالنظضام العضام.   

مضضن احوراق أن احلكضضم املسضضضتأنف  ضضدر حضضضوريا بتضضضاريم      كضضان ذلضضك وكضضان الثابضضضق   

 22/04/2021وكان الطاعن قد سدئ الرسم عن االسضتئناو بتضاريم    28/3/2021
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ومت قيد  ب ذا التاريم أا قبي انقضاء ميعائ الطعن باالسضتئناو الضذا هضو ث ثضون يومضا،      

مت ئاخضضي  ومضضن ثضضم فضضإن إيضضداأ  ضض ي ة االسضضتئناو وسضضدائ الرسضضم وقيضضد االسضضتئناو قضضد     

احتسضاب ميعضائ الطعضضن باالسضتئناو. وإذ خضالف احلكضضم     يف امليعضائ وهضو املطلضوب قانونضضا    

باعتبضضضار  ضضض ي ة االسضضضتئناو الضضض  مت إيضضضداع ا يف     املطعضضضون فيضضضه هضضضذا النظضضضر وقضضضض    

كضضأن    كضضن علضض  سضضند مضضن أن سضضدائ الرسضضم عضضن االسضضتئناو بتضضاريم       4/4/2021

ام عمي من  ضاريم إيضداأ الصض ي ة اسضتنائا     قد مت بعد أكثر من ث ثة أي 22/4/2021

من ال ئ ة التنظيمية. يف حط أن حكم اديئة العامة سالف البيان انت ض    19إىل املائة 

( من ال ئ ة يتعلم بإجراءا  قيد   ي ة الدعوى لدى حمكمضة  19أن نيف املائة ) إىل

مضضن قضضانون  177أوا ئرجضضة، وأن إجضضراءا  قيضضد الطعضضن بضضالنق   نظمضضه أحكضضام املضضائة    

 162انجراءا  املدنيضة، أمضا إجضراءا  قيضد الطعضن باالسضتئناو فتنظمضه أحكضام املضائة          

من القانون املذكور احمر الذا يعيض  احلكضم املطعضون فيضه كخال ضة القضانون واوطضأ        

 يف  طبيقه مما يوج  نقضه.   

لض  مت  باعتبضار  ض ي ة االسضتئناو ا    وحيث إنه ملا كان احلكم املطعون فيه قد قضض  

وكان هذا القضضاء قضد حلض  احملكمضة عضن      كأن    كن  4/4/2021إيداع ا يف 

 أن  قوا كلمت ا يف موضوأ االستئناو ومن ثم يتعط أن يكون مع النق  انحالة.

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

حيث إن الوقائع ض عل  ما يبط من احلكم املطعضون فيضه وسضائر احوراق ض  ت صضي يف أن       

مضضدني كلضضي أبضضو ظضض" ضضضد املطعضضون   13/2021لطضضاعن( أقضضام الضضدعوى رقضضم املضضدعي )ا

ضضدهم بطلض  إثبضا  بضراءة ذمتضه مضن الضرهن العقضارا لصضاا املطعضون ضضد  الثضاني ومضضا             

يقتضضضي ذلضضك مضضن التأةضضري ب ضضك الضضرهن وإلضضزام املطعضضون ضضضدهما الثالثضضة والرابضضع بشضضط    

رض حمي الضدعوى وإ ضدار   وحمو وإلغاء اسم املطعون ضدها احوىل من سند ملكية اح

سضضند ملكيضضة باسضضم الطضضاعن كمالضضك وحيضضد لضضبرض ومضضا يقتضضضي ذلضضك مضضن إجضضراءا ،    

ئرهم  عويضا عمضا أ ضابه     7.000.000وإلزام املطعون ضدها احوىل بأن  إئا له مبل  

وحتضض  ا ن وانت اع ضضا  2014مضضن أضضضرار حلرمانضضه مضضن االسضضت ائة مضضن العقضضار منضضذ عضضام    

لض  حتصضلق علي ضا ئون وجضه حضم مضن عائضدا   ضأجري العقضار، وذلضك           بالقيمة انجيارية ا

حضضوض جنضضوب  (……) رقضضم علضض  سضضند مضضن القضضوا بأنضضه  لضضك قطعضضة احرض السضضكنية  

.................. جزيضضرة ............. أبضضو ظضض" واسضضتنائا إىل عقضضد هبضضة  ضضورا وضضضعق املطعضضون       

مضضن قبضضي الطضضاعن بضضزعم أن ضضا     ضضضدها احوىل يضضدها علضض  احرض واملبضضاني املقامضضة علي ضضا      
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مالكة دا ومت ال صي يف املنازعة بط طريف التداعي بشان  ملكية قطعضة احرض حمضي   

الذا قضض  بصضورية عقضد ادبضة وإلغضاء       55/2017الدعوى كوج  حكم النق  رقم 

كافة ما  ر   علي ا من  ثار وإثبا  ملكيضة الطضاعن لكامضي قطعضة احرض كضا علي ضا       

م مضن  ضدور ذلضك احلكضم امتنعضق املطعضون ضضدها احوىل عضن  سضليمه          من مبان وبالرغ

العقضضار وظلضضق  قضضوم باسضضتثمار  حلسضضاب ا اوضضا  بتضضأجري  للغضضري واحلصضضوا علضض  القيمضضة    

انجياريضضة ورهنتضضه للمطعضضون ضضضد  الثضضاني لقضضاء قضضروض ةخصضضية خا ضضة ب ضضا ممضضا أحلضضم     

صضامه للمطعضون ضضدهم    بالطاعن أضرارا بسضب  حرمانضه مضن االنت ضاأ بالعقضار، وأن اخت     

الثضضاني والثالضضث والرابضضع هضضو مضضن أجضضي إلغضضاء مضضا  ر ضض  علضض  عقضضد ادبضضة مضضن  ثضضار وامتنضضاأ      

نقض  مضدني حبلضة وجضوئ      510/2017املطعون ضدها الثالثة عن  ن يذ احلكضم رقضم   

رهن  أميين من الدرجة احوىل عل  العقار باسم املطعون ضضدها احوىل لصضاا املطعضون    

ر الضضضذا كانضضضق معضضضه الضضضدعوى كضضضا سضضضلف مضضضن طلبضضضا . و لسضضضة         ضضضضد  الثالضضضث احمضضض  

حكمضضق حمكمضضة أوا ئرجضضة بعضضدم اختصا ضض ا نوعيضضا بنظضضر طلضض          28/03/2021

إثبضضا  بضضراءة ذمضضة املضضدعي مضضن الضضرهن العقضضارا احملضضرر لصضضاا املضضدع  عليضضه الثضضاني ومضضا      

ن يقتضي ذلك من التأةري ب ك الرهن عل  العقار موضضوأ الضدعوى، وطلبضه الثضاني بشضأ     

إلزام املدع  علي ما الثالثة والرابعة بشضط  وحمضو وإلغضاء اسضم املضدع  علي ضا احوىل مضن        

سند ملكية احرض حمي الضدعوى وإ ضدار سضند ملكيضة باسضم املضدعي كمالضك وحيضد         

لضضبرض ومضضا يقتضضضي ذلضضك مضضن إجضضراءا ، وأمضضر  بإحالضضة الضضدعوى حبالت ضضا إىل الضضدائرة     

لارية بشأن الطلبط ل ختصضا ، وبعضدم قبضوا    التلارية الكلية ك كمة أبو ظ" الت

وحتض   ضاريم    2014جواز نظر الدعوى بشان طل  املدعي بالتعوي  عن ال  ة من عام 

مضدني   72/2017لسابقة ال صي في ا بضاحلكم الصضائر يف الضدعوى     14/11/2018

 14/11/2018دعي بضالتعوي  عضن ال ض ة مضن  ضاريم     كلي أبو ظ". وبضرف  طلض  املض   

باالسضتئناو   22/04/2021اه. ولدى استئناو املدعي دذا احلكم بتاريم وحت   ار

باعتبضضضار إيضضضداأ   5/7/2021قضضضضق حمكمضضضة االسضضضتئناو بتضضضاريم    191/2021رقضضضم 

مسضضتأنف مضضدني أبضضو ظضض" كضضأن   يكضضن، فكضضان  191/2021 ضض ي ة الطعضضن رقضضم 

بضالنظر  طعنه بالنق  املاثي وعرض علض  هضذ  احملكمضة بغرفضة مشضورة ورأ  أنضه جضدير        

 وحدئ  جلسة لنظر .    

وحيث ينع  الطاعن عل  احلكم املطعون فيه فال ة القانون واوطأ يف  طبيقضه ذلضك   

من قضانون انجضراءا  املدنيضة أن ميعضائ االسضتئناو ث ثضون يومضا         159أن م ائ نيف املائة 
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ومت إيضداأ  ض ي ة االسضتئناو     28/03/2021وكان احلكم املستأنف  ضدر بتضاريم   

ومضن ثضم فضإن كافضة انجضراءا        22/04/2021وسدئ الرسم بتضاريم   4/4/2012يف 

القانونية قد هق ئاخي امليعائ املقرر قانونا. وإذ خالف احلكم املطعون فيه هضذا النظضر   

كضضأن    كضضن  4/4/2021وقضضض  باعتبضضار  ضض ي ة االسضضتئناو الضض  مت إيضضداع ا يف  

أيضام مضن  ضاريم إيضداع ا اسضتنائا       عل  سند من أن سضدائ الرسضم مت بعضد أكثضر مضن ث ثضة      

من قرار جملضس الضوزراء بشضأن ال ئ ضة التنظيميضة، يف حضط أنضه ال ع قضة          19إىل املائة 

لضضذلك بضضإجراءا  قيضضد االسضضتئناو طاملضضا أن القيضضد قضضد مت خضض ا احجضضي املقضضرر قانونضضا ممضضا  

       يعي  احلكم كخال ة القانون ويوج  نقضه.    

ذلضك أن املقضرر قضضاء كوجض  حكضم اديئضة العامضة الصضائر         وحيث إن هذا النعي سضديد  

نقضض   29/06/2020جلسضضة  2019لسضضنة  268عضضن هضضذ  احملكمضضة يف الطعضضن رقضضم   

مضضن ال ئ ضضة التنظيميضضة لقضضانون انجضضراءا  املدنيضضة والضضذا    19مضضدني أن الضضنيف يف املضضائة  

دعوى يف جرى نصه عل  أنه )يقوم مكت  إئارة الضدعوى بعضد اسضتي اء الرسضوم بقيضد الض      

السلي اوا  بضذلك إلك ونيضا أو ورقيضا علض  أن يثبضق فيضه  ضاريم القيضد ويسضلي فيضه           

علم املدعي باجللسة، و عتة الدعوى يف  لك احلالة مرفوعضة ومنتلضة  ثارهضا مضن  ضاريم      

من قانون انجراءا  املدنيضة، املسضتبدلة    162ايداأ الص ي ة(. كما أن النيف يف املائة 

( علضضض  أنضضضه )يرفضضضع االسضضضتئناو بصضضض ي ة  ضضضوئأ  2018لسضضضنة  18م )كرسضضضوم قضضضانون رقضضض

مكتضض  إئارة الضضدعوى يف احملكمضضة االسضضتئنافية املختصضضة و قيضضد فضضورا بالسضضلي املعضضد        

مضضن ذا  القضضانون علضض  أنضضه )يرفضضع      177/1لضضذلك أو بقيضضدها إلك ونيضضا ..." ويف املضضائة    

الضضض  أ ضضضدر   الطعضضضن بضضضالنق  بصضضض ي ة  ضضضوئأ مكتضضض  ائارة الضضضدعوى يف احملكمضضضة    

احلكم أو احملكمة االحتائية العليا أو حمكمضة الضنق  أو حمكمضة التمييزضض حبسض       

اححضضواا ض موقعضضة مضضن حمضضام مقبضضوا للمرافعضضة أمام ضضا علضض  أن يقضضدم مضضا ي يضضد أئاء الرسضضم    

كام  مع التأمط خ ا ث ثة أيام عمي  الية لتاريم انيضداأ، ويقيضد الطعضن يف السضلي     

ستي اء ذلك انجراء( ما م ائ  أن قيد الدعوى أو الطعضن إ ضا يسضتلزم    املعد لذلك عق  ا

لتمامه ث ل مراحي وهي مرحلة ايداأ الص ي ة ثم سضدائ الرسضم ثضم القيضد، وقضد جعضي       

املشرأ سدائ الرسم كشضريف لقيضد الضدعوى أو الطعضن يف السضلي املعضد لضذلك، وأنضه يف         

ملضدعي عضن سضدائ الرسضم ومضن ثضم       حالة الدعوى لدى حمكمة أوا ئرجة اذا مضا  راخض  ا  

  يتم القيد يف  اريم ايداأ الص ي ة وإ ا مت أئاء الرسضم والقيضد الحقضا، فضإن الضدعوى      

يف  لك احلالة  عتة مرفوعة ومنتلة  ثارها من  اريم انيداأ، كما أن املشرأ قد مضنح  
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 املقضرر  الطاعن يف حالة الطعن بالنق  فر ة إيداأ   ي ة الطعن خ ا القيد الضزمين 

قانونا موقعة من حمام مقبوا للمرافعة أمام ا عل  أن يقدم ما ي يد سدائ الرسم خض ا  

ث ثة أيام عمي  الية لتاريم انيداأ وعنضد ذلضك يضتم قيضد الطعضن يف السضلي املعضد لضذلك،         

االستئناو فقد اة يف املشرأ أن  وئأ الص ي ة مكت  إئارة الدعوى وأن  أما يف حالة

ورا بالسلي املعضد لضذلك، وكضان الشضريف للقيضد أن يكضون مسضبوقا بسضدائ         يتم قيدها ف

الرسم يعين وجوب سدائ الرسم املقرر ل ستئناو، وباو و عضن حضال  رفضع الضدعوى     

لضضدى حمكمضضة أوا ئرجضضة أو الطعضضن بضضالنق ، وهضضو احمضضر الضضذا ي يضضد أن  ضضاريم سضضدائ       

الضذا يعتضد بضه عنضد احتسضاب       الرسم عن االستئناو ومن ثم القيد يف السلي هو التضاريم 

مواعيضضد الطعضضن باالسضضتئناو، وبالتضضالي فضض  عضضةة بتضضاريم إيضضداأ الصضض ي ة لضضدى مكتضض     

مضن قضانون انجضراءا  املدنيضة،      159و 152وكان املقررض وفقضًا للمضائ ط   إئارة الدعوى. 

بضدأ  من ال ئ ة التنظيمية له ض أن ميعضائ الطعضن باالسضتئناو ث ثضون يومضًا، ي       9/1واملائة 

من اليوم التالي لتاريم  دور احلكم احلضورا، وينقضي بانقضاء اليوم احخري منضه،  

وإذا  ضضائو  خضضر امليعضضائ عطلضضة رئيضضة امتضضد بامليعضضائ إىل أوا يضضوم عمضضي بعضضدها، وي  ضض    

عل  عدم مراعاة ميعائ الطعن باالستئناو سضقويف احلضم فيضه، و قضضي احملكمضة ب ضذا       

ملضا  ان أن ميعائ الطعن باالستئناو يتعلم بالنظضام العضام.   السقويف من  لقاء ن س ا، حبسب

كضضان ذلضضك وكضضان الثابضضضق مضضن احوراق أن احلكضضم املسضضضتأنف  ضضدر حضضضوريا بتضضضاريم        

 22/04/2021وكان الطاعن قد سدئ الرسم عن االسضتئناو بتضاريم    28/3/2021

ثضون يومضا،   ومت قيد  ب ذا التاريم أا قبي انقضاء ميعائ الطعن باالسضتئناو الضذا هضو ث    

ومضضن ثضضم فضضإن إيضضداأ  ضض ي ة االسضضتئناو وسضضدائ الرسضضم وقيضضد االسضضتئناو قضضد مت ئاخضضي       

احتسضاب ميعضائ الطعضضن باالسضتئناو. وإذ خضالف احلكضضم     يف امليعضائ وهضو املطلضوب قانونضضا    

باعتبضضضار  ضضض ي ة االسضضضتئناو الضضض  مت إيضضضداع ا يف     املطعضضضون فيضضضه هضضضذا النظضضضر وقضضضض    

مضضن أن سضضدائ الرسضضم عضضن االسضضتئناو بتضضاريم    كضضأن    كضضن علضض  سضضند    4/4/2021

قد مت بعد أكثر من ث ثة أيام عمي من  ضاريم إيضداأ الصض ي ة اسضتنائا      22/4/2021

من ال ئ ة التنظيمية. يف حط أن حكم اديئة العامة سالف البيان انت ض    19إىل املائة 

ى لدى حمكمضة  ( من ال ئ ة يتعلم بإجراءا  قيد   ي ة الدعو19أن نيف املائة ) إىل

مضضن قضضانون  177أوا ئرجضضة، وأن إجضضراءا  قيضضد الطعضضن بضضالنق   نظمضضه أحكضضام املضضائة    

 162انجراءا  املدنيضة، أمضا إجضراءا  قيضد الطعضن باالسضتئناو فتنظمضه أحكضام املضائة          

من القانون املذكور احمر الذا يعيض  احلكضم املطعضون فيضه كخال ضة القضانون واوطضأ        

 ضه.   يف  طبيقه مما يوج  نق
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باعتبضار  ض ي ة االسضتئناو الض  مت      وحيث إنه ملا كان احلكم املطعون فيه قد قضض  

وكان هذا القضضاء قضد حلض  احملكمضة عضن      كأن    كن  4/4/2021إيداع ا يف 

 أن  قوا كلمت ا يف موضوأ االستئناو ومن ثم يتعط أن يكون مع النق  انحالة.
 

********** 
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 لي()مدني عما 20/10/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ زهري اسكندر 

 وعضوية املستشارين: عثمان مكرم، أزهرا مبار .

(136) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  278)الطعن رقم 

 ( نق  " أسباب الطعن بالنق  ". 1

نطاق الطعضن بضالنق  يت ضدئ باحسضباب الض  يبضدي ا الطضاعن وال يقضع لغضري احلكضم            -

يه الذا يست دو و الطاعن نقضه. ال  نتقي به الدعوى برمت ضا إىل حمكمضة   املطعون ف

 النق  كما هو الشأن يف االةتئناو. أساس ذلك وعلته. مثاا.  

  

( اسضضتئناو. ئعضضوى " ةضضرويف قبضضوا الضضدعوى ". قضضانون " سضضريانه مضضن حيضضث الزمضضان.          2

 اختصا . 

أن ئائضرة املطالبضا    بشض  2020لسضنة   26سريان قرار ئو رئيس ئائرة القضاء رقضم   -

وعلضض   30/9/2020البسضضيطة علضض  الضضدعاوى الضض    يق ضضي في ضضا بضضاب املرافعضضة حتضض       

بالنسضبة نجضراءا    1/10/2020االحكام الصائرة من حمكمة أوا ئرجضة يف أو بعضد   

 االستئناو وال صي فيه. أساس ذلك. مثاا.  

  

القيمضي". طعضن "    ( استئناو. إجراءا  " إجراءا  التقاضي ". اختصا  االختصضا  3

ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه ". نق  " ما جيوز وما ال جيضوز الطعضن فيضه بضالنق  "     

 "حاال  الطعن بالنق . طعن النائ  العام ". رسوم قضائية.

الطعضضن علضض  اححكضضام الصضضائرة يف ئعضضاوى املطالبضضا  البسضضيطة . هيزهضضا بضضإجراءا   -

لطعضضن الضضوارئة يف قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة     وقواعضضد عضضن  لضضك القواعضضد العامضضة لطضضرق ا    

من قرار ئو رئيس ئائرة القضضاء  6والئ ته الت يذية وقانون الرسوم. أساس ذلك. املائة 

 بشأن ئائرة املطالبا  البسيطة. مثاا.   2020لسنة  26رقم 
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املستقر يف قضاء هذ  احملكمة ضض أن نطاق الطعن بالنق  يت ضدئ باحسضباب الض      -1

ا الطضضاعن وال يتسضضع لغضضري احلكضضم املطعضضون فيضضه والضضذى يسضضت دو الطضضاعن نقضضضه، يبضضدي 

وأن الطعن بالنق  ال  نتقي به الدعوى برمت ا إىل حمكمة النق  كما هو الشضأن يف  

االستئناو، بي هو طعن   جيز  القانون يف اححكام الن ائيضة إال يف أحضواا بين ضا بيضان     

انون أو اوطضضأ يف  طبيقضه، أو يف  أويلضضه، أو  حصضر، وهض   رجضضع كلض ا إىل فال ضضة القض    

إىل وقضضضوأ بطضضض ن يف احلكضضضم أو بطضضض ن يف انجضضضراءا  أثضضضر فيضضضه، وال  نظضضضر حمكمضضضة  

النق  إال يف احسباب ال  ذكرها الطاعن يف   ي ة الطعن مما يتعلضم ب ضذ  الوجضو     

لضيس   من املسائي القانونية الب تة، ومن ثضم فضاحمر الضذى يعضرض علض  حمكمضة الضنق        

هو اوصضومة الض  كانضق مضرئئة بضط الطضرفط أمضام حمكمضة املوضضوأ، وإ ضا هضو يف            

الواقضضع فا ضضمة احلكضضم الن ضضائي الضضذى  ضضدر في ضضا. ملضضا كضضان ذلضضك، وكضضان الضضبط مضضن   

 ضضضض ي ة الطعضضضضن أنضضضضه ينصضضضض  علضضضض  مضضضضا ُقضضضضضي بضضضضه يف ةضضضضأن قبضضضضوا االسضضضضتئناو رقضضضضم     

ون االسضضتئناو رقضضم ئ -ومضضا ر بضضه مضضن قضضضاء يف موضضضوعه  -ةضضكً   3210/2020

ض ومن ثم يت دئ احلكضم املطعضون فيضه بضالطعن املاثضي بضاحلكم الصضائر          3223/2020

 ةكً .   3210/2020بقبوا االستئناو رقم 

 سضضضرا قضضضوانط  -1مضضضن قضضضانون انجضضضراءا  املدنيضضضة علضضض  أن " 1الضضضنيف يف  املضضضائة  -2

مت مضضن  انجضضراءا  علضض  مضضا   يكضضن قضضد فصضضي فيضضه مضضن الضضدعاوى ومضضا   يكضضن قضضد          

القوانط املعدلة ل ختصضا    -أ -انجراءا  قبي  اريم العمي ب ا. ويستثن  من ذلك:

القضوانط املعدلضة    -مت  كضان  ضاريم العمضي ب ضا بعضد إق ضاا بضاب املرافعضة يف الضدعوى.ب         

القضوانط املنظمضة لطضرق     -للمواعيد مت  كان امليعائ قد بضدأ قبضي  ضاريم العمضي ب ضا. ج      

 ما  در من أحكام قبي  اريم العمي ب ا مت  كانضق هضذ  القضوانط    الطعن بالنسبة إىل

وكضضي إجضضراء مت  ضض ي ًا يف ظضضي قضضانون   -2ملغيضضة أو منشضضئة لطريضضم مضضن  لضضك الطضضرق.  

وال جيضرا مضا يسضت دل مضن      -3معموا به يبق   ض ي ًا مضا   يضنيف علض  غضري ذلضك.       

اءا  إال مضن  ضاريم   مواعيد عدم ئاأ الضدعوى أو السضقويف أو غريهضا مضن مواعيضد انجضر      

س العمي بالقضانون الضذا اسضت دث ا. والضنيف يف املضائة احلائيضة عشضرة مضن قضرار ئضو رئضي           

علضض  أن  -بشضضأن ئائضضرة املطالبضضا  البسضضيطة   -2020(لسضضنة26ئائضضرة القضضضاء رقضضم )  

نشضضر بتضضضاريم   –"ينشضضر هضضضذا القضضرار يف اجلريضضضدة الرئيضضة ويعمضضضي بضضه مضضضن  ضضاريم نشضضضر "      

م ضضائ   –وهضضو ئاخضضي يف عضضدائ القضضوانط انجرائيضضة      9عضضدئ ال 49السضضنة  30/9/2020

الضدعاوا الض    يققضي في ضا بضاب املرافعضة حتض          -1سريان أحكام هضذا القضرار علض :   

اححكضضضام -2ومضضضن بضضضاب أوىل الضضضدعاوى املقيضضضدة بعضضضد هضضضذا التضضضاريم.       2020 /30/9
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بالنسضضضضضبة نجضضضضضراءا   1/10/2020الصضضضضضائرة مضضضضضن حمكمضضضضضة أوا ئرجضضضضضة يف أو بعضضضضضد 

تئناو وال صي فيه. ملا كان ذلك وكان حكم حمكمضة الدرجضة احوىل قضد  ضدر     االس

يف ظي سضريان أحكضام قضرار ئضو رئضيس ئائضرة القضضاء رقضم          - 5/11/2020بتاريم 

وبالتضالي يسضرا علض  إجضراءا       -بشضأن ئائضرة املطالبضا  البسضيطة      2020( لسنة 26)

 استئنافه أحكام هذا القرار.

( لسضضنة 26سضضة مضضن قضضرار ئضضو رئضضيس ئائضضرة القضضضاء رقضضم )     الضضنيف يف املضضائة السائ  -3

إذا كانضضضق قيمضضضة   -1علضضض  أنضضضه "   -بشضضضأن ئائضضضرة املطالبضضضا  البسضضضيطة     - 2020

الدعوى يف حدوئ النصاب االنت ائي املقرر بال ئ ة التنظيمية للدوائر اجلزئية، يكضون  

ب االنت ضضائي إذا كانضضق قيمضضة الضضدعوى  تلضضاوز النصضضا -2القضضرار املن ضضي للخصضضومة با اضضا.

املقضضرر يف ال ئ ضضة التنظيميضضة، جيضضوز الطعضضن باالسضضتئناو أمضضام الضضدائرة املختصضضة، وذلضضك  

خضض ا مخسضضة عشضضر يوماضضا مضضن  ضضاريم النطضضم بضضاحلكم، وإيضضداأ أسضضبابه، ووفًقضضا للقواعضضد  

( 1000وانجراءا  املقررة للطعن عل  اححكام، عل  أن ي رض  أمط ثابق مقضدار  ) 

ئناو، يضضضرئ إىل املسضضضتأنف إذا قبضضضي اسضضضتئنافه. وجيضضض  علضضض    ألضضضف ئرهضضضم عضضضن كضضضي اسضضضت 

املسضضضتأنف إيضضضداأ مضضضذكرة ةضضضارحة بأسضضضباب االسضضضتئناو عنضضضد القيضضضد يف مكتضضض  إئارة     

  صضضي حمكمضضة االسضضتئناو  -1الضضدعوى " ، والضضنيف يف املضضائة السضضابعة منضضه علضض  أن "    

اريم منعقدة بغرفة مشضورة يف الطعضن وذلضك خض ا مخسضة أيضام عمضي علض  احكثضر مضن  ض           

 قضضضضي احملكمضضضة بعضضضدم قبضضضوا االسضضضتئناو، إذا   يضضضوئأ املسضضضتأنف     -2قيضضضد الطعضضضن. 

يف مجيضع اححضواا، يكضون     -3مذكرة ةارحة بأسباب االستئناو عنضد قيضد الطعضن.    

القرار الصضائر يف االسضتئناو با اضا غضري قابضي للطعضن عليضه بضأا طريضم كضان." والضنيف يف            

فيمضضا   يضضرئ بشضضأنه نضضيف خضضا  يف هضضذا القضضرار  املضضائة الثامنضضة مضضن ذا  القضضرار علضض  أنضضه "

 طبضضضضم أحكضضضضام قضضضضانون انجضضضضراءا  املدنيضضضضة وقضضضضانون انثبضضضضا  يف املعضضضضام   املدنيضضضضة         

والتلارية"يدا عل  أن املشرأ خيف الطعن عل  اححكام الصائرة يف ئعاوى املطالبضا   

قضانون   البسيطة بإجراءا  وقواعضد  تمضايز عضن القواعضد العامضة لطضرق الطعضن الضوارئة يف        

انجضضراءا  املدنيضضة والئ تضضه التنظيميضضة وقضضانون الرسضضوم و عضضد اسضضتثناءا علي ضضا و ن صضضر         

 لكضضم االسضضتثناءا  بالنسضضبة لطضضرق الطعضضن العائيضضة يف سضضتة أوجضضه و طبضضم فيمضضا عضضداها       

ميعائ الطعضن  -1القواعد العامة الوارئة يف قانون انجراءا  املدنية والئ ته التنظيمية:

حكضضام الصضضائرة يف ئعضضاوى املطالبضضا  البسضضيطة خضض ا مخسضضة عشضضر    بانسضضتئناو يف اح

عضدم جضواز   -2يوماا و طبم القواعد العامة يف ةأن حتديد  اريم سريان ميعضائ الطعضن.   

استئناو اححكام الصائرة يف ئعاوى املطالبا  البسضيطة إذا كانضق قيمضة الضدعوى يف     
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وائر اجلزئيضضة حتضض  ولضضو كضضان  حضضدوئ النصضضاب االنت ضضائي املقضضرر بال ئ ضضة التنظيميضضة للضضد  

االسضضتئناو بسضضب  فال ضضة قواعضضد االختصضضا  املتعلقضضة بالنظضضام العضضام أو بسضضب  وقضضوأ        

بطضض ن يف احلكضضم أو بطضض ن يف انجضضراءا  أثضضر يف احلكضضم أو كضضان احلكضضم  ضضائرًا   

فضضرض  ضضأمط ثابضضق مقضضدار  -3علضض  خضض و حكضضم سضضابم   حيضضز قضضوة احمضضر املقضضضي. 

استئناو لل كضم الصضائر يف ئعضاوى املطالبضا  البسضيطة       ( ألف ئرهم عن كي1000)

 –إذا كانضضق قيمضضة الضضضدعوى  تلضضاوز النصضضضاب االنت ضضائي املقضضضرر يف ال ئ ضضة التنظيميضضضة      

خ فًا للقواعد العامة يف قانون انجراءا  املدنية وقانون الرسضوم الض  ال   ضرض  أمينضًا     

الضض  يرفع ضا العمضضاا واملسضضت قون   مضع مراعضضاة انع ضاء املقضضرر للضدعاوى    –يف هضذ  احلالضضة  

عن م من الرسم والتأمط، وحيكم برئ التأمط إىل املستأنف إذا قبضي اسضتئنافه و طبضم    

جي  عل  املستأنف إيداأ مذكرة ةارحة بأسباب -4القواعد العامة يف ةأن الرسم. 

وي  ض  علض  عضدم االيضداأ علض  هضذا        –االستئناو عند القيضد يف مكتض  إئارة الضدعوى    

الن و عدم قبوا االستئناو و طبم القواعضد املسضتقرة يف ةضأن مضا يعضد مضذكرة ةضارحة        

ومضضا ال يعضضد كضضذلك فضضإذا كانضضق  ضض ي ة االسضضتئناو ةضضارحة لبسضضباب عضضد  بضضذا  ا        

  صضي حمكمضة االسضتئناو     -5  ي ة ومذكرة ةارحة لت قم الغايضة مضن انجضراء.    

خض ا مخسضة أيضام عمضي علض        منعقدة بغرفة مشورة يف الطعضن ةضكً  وموضضوعًا وذلضك    

احكثضضضر مضضضن  ضضضاريم قيضضضد الطعضضضن وبالتضضضالي يقضضضف ئور مكتضضض  إئارة الضضضدعوى بالنسضضضبة       

لإلستئناو عند حد قيد  وإحالته مباةرة للغرفة بذا   اريم القيضد وسضاعته، و كت ضي    

احملكمة باملستندا  واملذكرا  املقدمة امام حمكمة أوا ئرجة وما يقضدم من ضا لضدى    

أا  و ف  يكون دا مضن بعضد قبضوا ةضيئًا من ضا وال ئضاأ مرافعضة وال اصضاذ        قيد االستئنا

عدم جواز الطعضن بإلتمضاس إعضائة النظضر يف القضرارا        -6إجراء من إجراءا  انثبا . 

الصضضضائرة مضضضن غرفضضضة املشضضضورة ك كمضضضة االسضضضتئناو فصضضضً  يف اسضضضتئنافا  اححكضضضام      

 انلتمضضاس علضض  إحضضدى احلضضاال   الصضضائرة يف ئعضضاوى املطالبضضا  البسضضيطة حتضض  ولضضو بضضين  

من قضانون االجضراءا  املدنيضة، مضع مراعضاة أنضه وإزاء خلضو         169املنصو  علي ا يف املائة 

قرار انشاء ئوائضر املطالبضا  البسضيطة مضن نضيف علض  عضدم جضواز االلتمضاس يف اححكضام           

الصائرة مضن حمكمضة اوا ئرجضة وانحالضة فيمضا   يضرئ بشضأنه نضيف إىل أحكضام قضانون           

جضضضراءا  املدنيضضضة وبالتضضضالي فإنضضضه جيضضضوز الطعضضضن بالتمضضضاس إعضضضائة النظضضضر يف اححكضضضام    ان

املضذكورة.   169الصائرة من حمكمة أوا ئرجة يف اححواا املنصضو  علي ضا يف املضائة    

ويف ةضضأن طريضضم الطعضضن بضضالنق  فلضضم جيضضز املشضضرأ للخصضضوم ولوجضضه يف ةضضأن القضضرارا       

و فصضضضً  يف اسضضضتئنافا  اححكضضضام  الصضضضائرة مضضضن غرفضضضة املشضضضورة ك كمضضضة االسضضضتئنا   
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وعلض  هضدى مضن     –الصائرة يف ئعضاوى املطالبضا  البسضيطة، ا سضاقًا مضع القواعضد العامضة        

فقضضضرة ثالثضضضة مضضضن ال ئ ضضضة  23مضضضن قضضضانون انجضضضراءا  املدنيضضضة واملضضضائة   173نضضضيف املضضضائة  

الضض  جعلضضق املنضضايف يف جضضواز الطعضضن بضضالنق  يف اححكضضام    -التنظيميضضة دضضذا القضضانون 

لصائرة من حماكم االستئناو أن  كون قيمة الدعوى  اوز مخسمائة ألف ئرهم أو ا

مع مراعاة االستثناء للمقرر للنائ  العام يف الطعضن ملصضل ة    – كون غري مقدرة القيمة 

وحبسبان أن االختصا  القيمي لدوائر املطالبا  البسضيطة من صضر فيمضا      -القانون 

ى. ملا كان ذلك وكان الثابق يف نظضام إئارة القضضايا   ال جياوز  لكم القيمة من الدعاو

أن حكضضم حمكمضضة الدرجضضة احوىل قضضد  ضضدر يف مضضائة مطالبضضة بسضضيطة، وأن الشضضركة     

   سضدئ التضأمط امل ضروض وبالتضالي فضإن االسضتئناو       -وئون منازعضة من ضا    –املستأن ة 

 يضضضض ي غضضضري مقبضضضوا، وإذ خضضضالف احلكضضضم املطعضضضون فيضضضه هضضضذا النظضضضر فقضضضض  بقبضضضوا    

 االستئناو وجر  ذلك إىل اوطأ إذ مضي لب ث موضوعه احمر الذا يوج  نقضه.

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

وحيث إن الوقائع ض عل  ما يبط من احلكم املطعون فيه وسائر احوراق ض  ت صضي يف أن    

املطعضضضضون ضضضضضد  الثضضضضاني أقضضضضام علضضضض  الشضضضضركة املطعضضضضون ضضضضضدها احوىل الضضضضدعوى رقضضضضم    

وفضضم الطلبضضا  اوتاميضضة    -ي جزئضضي أبضضوظ" بطلضض  احلكضضم    عمضضال 2020لسضضنة950

بإلزام ا بأن  إئا إليضه مسضت قا ه العماليضة     - 5/7/2020باملذكرة املقدمة  لسة 

ئرهضضم فضضروق عمضضوال ، ومبلضض     15000ئرهضضم أجضضور ، ومبلضض    72000لضض  املتمثلضضة يف مب

ئرهضم   5000ئرهم مقابي العمي ساعا  إضافية والعمي أيضام العطض  ، ومبلض      9000

كافضضأة ن ايضضة ئرهضضم م 30000ئرهضضم بضضدا إجضضازة، ومبلضض    10000بضضدا إنضضذار، ومبلضض   

ئرهضم قيمضة    3000ئرهم  عويضًا عن ال صي التعس ي، ومبل  15000اودمة، ومبل  

ئرهضضم خصضضمت ا مقابضضي اسضضتخراج رخصضضة     3500 ضضذكرة السضض ر، وإلزام ضضا بضضرئ مبلضض    

راج بطاقضة ادويضة، وبضأن  سضلمه وثيقضة      ئرهم خصمت ا مقابي اسضتخ  500القيائة، ومبل  

، وقضاا بيانضًا لضدعوا  إنضه ار ضبك      %12الس ر وة ائة اوةة مضع ال ائضدة التأخرييضة بواقضع     

حتض    19/11/2014مع املطعون ضدها الثانيضة بعقضد عمضي غضري حمضدئ املضدة بضدءًا مضن         

ه لعضضضدم سضضضدائ أجضضضور  وإذ    ضضضإئ إليضضضه حقوقضضض   25/2/2020 قضضضدم بإسضضضتقالته بتضضضاريم  

العماليضضة املطالضض  ب ضضا أقضضام ئعضضوا . قضضدمق املطعضضون ضضضدها احوىل طلبضضًا عارضضضًا بضضإلزام        

ئرهضم فال ضا  واسضت    وقضوئ زائضد      2297الثضاني بضأن يضرئ إلي ضا مبلض        املطعون ضضد  

 5/11/2020.  لسضة    أن حيكم به له وما هضو ملتضزم بضه   وإجراء املقا ة بط ما عس



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
1070 

العضضارض ةضضكً  لعضضدم سضضدائ رئضضه، وبأحقيضضة  حكمضضق احملكمضضة بعضضدم قبضضوا الطلضض   

ئرهضم بضدا    453ئرهضم أجضور وخصضوما ، ومبلض       2242املطعون ضد  الثضاني يف مبلض    

ئرهضم  عويضضًا عضن    11889كافأة ن ايضة اودمضة، ومبلض     ئرهم م 2949اجازة، ومبل  

ئرهضم ألزمضق املطعضون ضضدها احوىل بضأن  ضإئ        17533ال صي التعسض ي كلمضوأ مبلض     

ن  سلمه وثيقة س ر  وة ائة خضةة و ضذكرة عضوئة ملوطنضه ورفضضق مضا عضدا ذلضك         إليه وأ

مضضن طلبضضا . اسضضتأن ق الشضضركة املطعضضون ضضضدها احوىل هضضذا احلكضضم باالسضضتئناو رقضضم   

عمضضضضالي أبضضضضوظ" واسضضضضتأن ه املطعضضضضون ضضضضضد  الثضضضضاني اسضضضضتئنافًا مقضضضضابً    3210/2020

قضضضضضق  16/2/2021عمضضضضالي أبضضضضوظ" و لسضضضضة    3223/2021باالسضضضضتئناو رقضضضضم  

بإلغاء  3210/2020احملكمة بقبوا االستئنافط ةكً  ويف موضوأ االستئناو رقم 

احلكم املستأنف يف ةأن طل   عوي  ال صي التعس ي والقضضاء جمضدئًأ بضرف  هضذا     

املبلضضض  انمجضضضالي املقضضضضي بضضضه     ليصضضضبح -الطلضضض  و أييضضضد احلكضضضم فيمضضضا عضضضدا ذلضضضك      

كضضم بطريضضم الضضنق  بضضالطعن املاثضضضي     طعضضن النائضض  العضضام يف هضضضذا احل    -ئرهضضم  5644

وقضضدمق املطعضضون ضضضدها احوىل مضضذكرة بضضالرئ ضضضمنت ا الضضدفع بعضضدم سضضريان أحكضضام        

واختتمت ضضا بطلضض  رفضضضه وإذ ُعضضِرض الطعضضن علضض  هضضذ  احملكمضضة يف   26/2020القضضرار 

 غرفة مشورة رأ  أنه جدير بالنظر، وحدئ  جلسة لنظر  ئون مرافعة ة وية.

لل صضضي يف الطعضضن كضضا هضضو مسضضتقر يف قضضضائ ا مضضن أن نطضضاق  وحيضضث إن احملكمضضة ه ضضد 

الطعن بضالنق  يت ضدئ باحسضباب الض  يبضدي ا الطضاعن وال يتسضع لغضري احلكضم املطعضون           

فيه والذى يست دو الطاعن نقضه، وأن الطعن بالنق  ال  نتقي به الدعوى برمت ضا إىل  

  القضضانون يف حمكمضضة الضضنق  كمضضا هضضو الشضضأن يف االسضضتئناو، بضضي هضضو طعضضن   جيضضز     

اححكام الن ائية إال يف أحواا بين ا بيان حصر، وه   رجع كل ا إىل فال ة القضانون  

أو اوطضضضأ يف  طبيقضضضه، أو يف  أويلضضضه، أو إىل وقضضضوأ بطضضض ن يف احلكضضضم أو بطضضض ن يف       

انجراءا  أثر فيه، وال  نظر حمكمة النق  إال يف احسباب ال  ذكرها الطضاعن يف  

يتعلضضم ب ضذ  الوجضضو  مضضن املسضضائي القانونيضة الب تضضة، ومضضن ثضضم فضضاحمر     ض ي ة الطعضضن ممضضا 

الذى يعرض عل  حمكمة النق  ليس هو اوصومة ال  كانق مضرئئة بضط الطضرفط    

أمام حمكمة املوضوأ، وإ ا هو يف الواقع فا مة احلكم الن ائي الذى  در في ا. 

  مضا ُقضضي بضه يف ةضأن     ملا كان ذلك، وكضان الضبط مضن  ض ي ة الطعضن أنضه ينصض  علض        

 -ومضضا ر بضضه مضضن قضضضاء يف موضضضوعه- ةضضكً  3210/2020قبضضوا االسضضتئناو رقضضم 
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ض ومن ثم يت دئ احلكم املطعون فيه بالطعن املاثضي    3223/2020ئون االستئناو رقم 

 ةكً .   3210/2020باحلكم الصائر بقبوا االستئناو رقم 

كضضضذكرة رئهضضضا علضضض   -وىل املبضضضدى مضضضن املطعضضضون ضضضضدها اح  وحيضضضث إن مبنضضض  الضضضدفع  

ال  سضضرا علضض  الضضدعوى حمضضي الطعضضن إذ   26/2020أن أحكضضام القضضرار رقضضم  -الطعضضن

 قيد  الدعوى قبي  اريم ن اذ  ، حت  ولو  در احلكم الحقًا عل  ذلك.

من قانون انجراءا  املدنيضة   1وحيث إن هذا الدفع غري سديد ذلك بأن النيف يف  املائة 

نجراءا  عل  ما   يكن قد فصي فيه من الدعاوى ومضا   سرا قوانط ا -1عل  أن "

القضوانط   -أ -  يكن قد مت من انجراءا  قبي  اريم العمي ب ا. ويستثن  من ذلك:

املعدلضضة ل ختصضضا  متضض  كضضان  ضضاريم العمضضي ب ضضا بعضضد إق ضضاا بضضاب املرافعضضة يف الضضدعوى.    

-اريم العمضضي ب ضضا. جقضضد بضضدأ قبضضي  ضضالقضضوانط املعدلضضة للمواعيضضد متضض  كضضان امليعضضائ  -ب

القوانط املنظمة لطضرق الطعضن بالنسضبة إىل مضا  ضدر مضن أحكضام قبضي  ضاريم العمضي ب ضا            

وكضي إجضراء مت    -2مت  كانق هذ  القوانط ملغية أو منشئة لطريم من  لضك الطضرق.   

وال  -3 ضض ي ًا يف ظضضي قضضانون معمضضوا بضضه يبقضض   ضض ي ًا مضضا   يضضنيف علضض  غضضري ذلضضك.  

واعيضد عضدم ئضاأ الضدعوى أو السضقويف أو غريهضا مضن مواعيضد         جيرا ما يست دل مضن م 

انجراءا  إال من  اريم العمي بالقانون الذا است دث ا. والنيف يف املائة احلائيضة عشضرة   

طالبضضا  بشضأن ئائضرة امل  - 2020( لسضضنة 26ئضرة القضضاء رقضم )   مضن قضرار ئضو رئضضيس ئا   

 –ويعمي به من  اريم نشضر "  عل  أن "ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرئية  -البسيطة

وهضو ئاخضي يف عضدائ القضوانط انجرائيضة       9العضدئ   49السنة  30/9/2020نشر بتاريم 

الدعاوا ال    يققي في ضا بضاب املرافعضة    -1  سريان أحكام هذا القرار عل :م ائ –

اححكضضام -2ومضن بضضاب أوىل الضدعاوى املقيضدة بعضضد هضذا التضاريم.      2020 /30/9حتض   

بالنسضضضضضبة نجضضضضضراءا   1/10/2020حمكمضضضضضة أوا ئرجضضضضضة يف أو بعضضضضضد  الصضضضضضائرة مضضضضضن

االستئناو وال صي فيه. ملا كان ذلك وكان حكم حمكمضة الدرجضة احوىل قضد  ضدر     

يف ظي سضريان أحكضام قضرار ئضو رئضيس ئائضرة القضضاء رقضم          - 5/11/2020بتاريم 

راءا  وبالتضضالي يسضضرا علضض  إجضض-بشضضأن ئائضضرة املطالبضضا  البسضضيطة  2020( لسضضنة 26)

 استئنافه أحكام هذا القرار.  

وحيضضث إن الطعضضن أقضضيم علضض  سضضب  وحيضضد ينعضض  بضضه الطضضاعن علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه    

فال ة القانون واوطأ يف  طبيقضه ويف بيضان ذلضك يقضوا إنضه وإذ  ضدر حكضم حمكمضة         

الدرجضضة احوىل يف ئعضضوى مطالبضضة بسضضيطة وبالتضضالي فقضضد كضضان جيضض  علضض  مضضن حيضضج إىل     



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1072 

ئرهضضم وأن 1000يسضدئ  أمينضضًا مقضدار     أن -مضن غضضري املع ضط مضضن الرسضوم   -اسضتئنافه  

يستويف اجراءا  استئنافه عل  هدى من أحكضام املضائة السائسضة مضن قضرار ئضو رئضيس        

بشضأن ئائضرة املطالبضا  البسضيطة، وعلض  الضضرغم        2020( لسضنة  26ئائضرة القضضاء رقضم )   

لتضأمط إال أن احلكضم املطعضون فيضه     من أن املطعون ضدها احوىل "املسضتأن ة"    سضدئ ا  

قضض  بقبضضوا اسضضتئناف ا ةضضكً  ومضضض  يف نظضضر  موضضضوعًا ور ضض  عليضضه  عضضديي احلكضضم  

 املستأنف، ذلك ما يعي  احلكم املطعون فيه ويستوج  نقضه.

وحيضضث إن هضضذا النعضضي سضضديد ذلضضك بضضأن الضضنيف يف املضضائة السائسضضة مضضن قضضرار ئضضو رئضضيس    

علض  أنضه    -لبسضيطة  بشأن ئائضرة املطالبضا  ا   - 2020( لسنة 26ئائرة القضاء رقم )

إذا كانضضق قيمضضة الضضدعوى يف حضضدوئ النصضضاب االنت ضضائي املقضضرر بال ئ ضضة التنظيميضضة -1"

إذا كانضضق قيمضضة الضضدعوى  -2القضضرار املن ضضي للخصضضومة با اضضا.  للضضدوائر اجلزئيضضة، يكضضون 

باالسضتئناو أمضام    تلاوز النصاب االنت ائي املقضرر يف ال ئ ضة التنظيميضة، جيضوز الطعضن      

الضضدائرة املختصضضة، وذلضضك خضض ا مخسضضة عشضضر يوماضضا مضضن  ضضاريم النطضضم بضضاحلكم، وإيضضداأ  

أسضضبابه، ووفًقضضا للقواعضضد وانجضضراءا  املقضضررة للطعضضن علضض  اححكضضام، علضض  أن ي ضضرض      

( ألف ئرهم عن كضي اسضتئناو، يضرئ إىل املسضتأنف إذا قبضي      1000 أمط ثابق مقدار  )

ستأنف إيداأ مذكرة ةارحة بأسباب االستئناو عند القيضد يف  استئنافه. وجي  عل  امل

  صضضي حمكمضضة -1يف املضضائة السضضابعة منضضه علضض  أن "مكتضض  إئارة الضضدعوى "، والضضنيف 

االستئناو منعقدة بغرفة مشورة يف الطعن وذلضك خض ا مخسضة أيضام عمضي علض  احكثضر        

ا   يضضضوئأ  قضضضضي احملكمضضضة بعضضضدم قبضضضوا االسضضضتئناو، إذ -2مضضضن  ضضضاريم قيضضضد الطعضضضن.

يف مجيضضضع  -3املسضضضتأنف مضضضذكرة ةضضضارحة بأسضضضباب االسضضضتئناو عنضضضد قيضضضد الطعضضضن.        

اححضضواا، يكضضون القضضرار الصضضائر يف االسضضتئناو با اضضا غضضري قابضضي للطعضضن عليضضه بضضأا طريضضم  

كان." والنيف يف املائة الثامنة من ذا  القرار عل  أنه "فيمضا   يضرئ بشضأنه نضيف خضا       

ون انجضضراءا  املدنيضضة وقضضانون انثبضضا  يف املعضضام     يف هضضذا القضضرار  طبضضم أحكضضام قضضان  

املدنيضة والتلارية"يضضدا علض  أن املشضضرأ خضيف الطعضضن علض  اححكضضام الصضائرة يف ئعضضاوى      

املطالبا  البسيطة بإجراءا  وقواعد  تمضايز عضن القواعضد العامضة لطضرق الطعضن الضوارئة        

سضضوم و عضضد اسضضتثناءا علي ضضا    يف قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة والئ تضضه التنظيميضضة وقضضانون الر     

و ن صضر  لكضضم االسضتثناءا  بالنسضضبة لطضرق الطعضضن العائيضة يف سضضتة أوجضه و طبضضم فيمضضا      

ميعضائ  -1عداها القواعد العامة الوارئة يف قانون انجراءا  املدنية والئ ته التنظيمية:

الطعضن بانسضتئناو يف اححكضضام الصضائرة يف ئعضاوى املطالبضضا  البسضيطة خض ا مخسضضة       
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عضدم  -2يوماا و طبم القواعد العامة يف ةأن حتديد  اريم سضريان ميعضائ الطعضن.     عشر

جضضضواز اسضضضتئناو اححكضضضام الصضضضائرة يف ئعضضضاوى املطالبضضضا  البسضضضيطة إذا كانضضضق قيمضضضة  

الدعوى يف حدوئ النصاب االنت ائي املقرر بال ئ ة التنظيمية للدوائر اجلزئية حت  ولضو  

االختصا  املتعلقة بالنظام العام أو بسب  وقضوأ  كان االستئناو بسب  فال ة قواعد 

بطضض ن يف احلكضضم أو بطضض ن يف انجضضراءا  أثضضر يف احلكضضم أو كضضان احلكضضم  ضضائرًا   

فضضرض  ضضأمط ثابضضق مقضضدار  -3علضض  خضض و حكضضم سضضابم   حيضضز قضضوة احمضضر املقضضضي. 

( ألف ئرهم عن كي استئناو لل كضم الصضائر يف ئعضاوى املطالبضا  البسضيطة      1000)

 –كانضضق قيمضضة الضضضدعوى  تلضضاوز النصضضضاب االنت ضضائي املقضضضرر يف ال ئ ضضة التنظيميضضضة      إذا 

خ فًا للقواعد العامة يف قانون انجراءا  املدنية وقانون الرسضوم الض  ال   ضرض  أمينضًا     

مضع مراعضضاة انع ضاء املقضضرر للضدعاوى الضض  يرفع ضا العمضضاا واملسضضت قون      –يف هضذ  احلالضضة  

، وحيكم برئ التأمط إىل املستأنف إذا قبضي اسضتئنافه و طبضم    عن م من الرسم والتأمط

جي  عل  املستأنف إيداأ مذكرة ةارحة بأسباب -4القواعد العامة يف ةأن الرسم. 

وي  ض  علض  عضدم االيضداأ علض  هضذا        –االستئناو عند القيضد يف مكتض  إئارة الضدعوى    

ن مضا يعضد مضذكرة ةضارحة     الن و عدم قبوا االستئناو و طبم القواعضد املسضتقرة يف ةضأ   

ومضضا ال يعضضد كضضذلك فضضإذا كانضضق  ضض ي ة االسضضتئناو ةضضارحة لبسضضباب عضضد  بضضذا  ا        

  صضي حمكمضة االسضتئناو     -5  ي ة ومذكرة ةارحة لت قم الغايضة مضن انجضراء.    

منعقدة بغرفة مشورة يف الطعضن ةضكً  وموضضوعًا وذلضك خض ا مخسضة أيضام عمضي علض           

لتضضضالي يقضضضف ئور مكتضضض  إئارة الضضضدعوى بالنسضضضبة    احكثضضضر مضضضن  ضضضاريم قيضضضد الطعضضضن وبا   

لإلستئناو عند حد قيد  وإحالته مباةرة للغرفة بذا   اريم القيضد وسضاعته، و كت ضي    

احملكمة باملستندا  واملذكرا  املقدمة امام حمكمة أوا ئرجة وما يقضدم من ضا لضدى    

وال اصضاذ أا   قيد االستئناو ف  يكون دا مضن بعضد قبضوا ةضيئًا من ضا وال ئضاأ مرافعضة       

عدم جواز الطعضن بإلتمضاس إعضائة النظضر يف القضرارا       - 6إجراء من إجراءا  انثبا . 

الصضضضائرة مضضضن غرفضضضة املشضضضورة ك كمضضضة االسضضضتئناو فصضضضً  يف اسضضضتئنافا  اححكضضضام      

الصضضائرة يف ئعضضاوى املطالبضضا  البسضضيطة حتضض  ولضضو بضضين انلتمضضاس علضض  إحضضدى احلضضاال      

من قضانون االجضراءا  املدنيضة، مضع مراعضاة أنضه وإزاء خلضو         169املنصو  علي ا يف املائة 

قرار انشاء ئوائضر املطالبضا  البسضيطة مضن نضيف علض  عضدم جضواز االلتمضاس يف اححكضام           

الصائرة مضن حمكمضة اوا ئرجضة وانحالضة فيمضا   يضرئ بشضأنه نضيف إىل أحكضام قضانون           

ة النظضضضر يف اححكضضضام انجضضضراءا  املدنيضضضة وبالتضضضالي فإنضضضه جيضضضوز الطعضضضن بالتمضضضاس إعضضضائ  

املضذكورة.   169الصائرة من حمكمة أوا ئرجة يف اححواا املنصضو  علي ضا يف املضائة    
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ويف ةضضأن طريضضم الطعضضن بضضالنق  فلضضم جيضضز املشضضرأ للخصضضوم ولوجضضه يف ةضضأن القضضرارا       

الصضضضائرة مضضضن غرفضضضة املشضضضورة ك كمضضضة االسضضضتئناو فصضضضً  يف اسضضضتئنافا  اححكضضضام      

وعلض  هضدى مضن     –ا  البسضيطة، ا سضاقًا مضع القواعضد العامضة      الصائرة يف ئعضاوى املطالبض  

فقضضضرة ثالثضضضة مضضضن ال ئ ضضضة  23مضضضن قضضضانون انجضضضراءا  املدنيضضضة واملضضضائة   173نضضضيف املضضضائة  

الضض  جعلضضق املنضضايف يف جضضواز الطعضضن بضضالنق  يف اححكضضام    -التنظيميضضة دضضذا القضضانون 

سمائة ألف ئرهم أو الصائرة من حماكم االستئناو أن  كون قيمة الدعوى  اوز مخ

مع مراعاة االستثناء للمقرر للنائ  العام يف الطعضن ملصضل ة    – كون غري مقدرة القيمة 

وحبسبان أن االختصا  القيمي لدوائر املطالبا  البسضيطة من صضر فيمضا      -القانون 

ال جياوز  لكم القيمة من الدعاوى. ملا كان ذلك وكان الثابق يف نظضام إئارة القضضايا   

كضضم حمكمضضة الدرجضضة احوىل قضضد  ضضدر يف مضضائة مطالبضضة بسضضيطة ، وأن الشضضركة   أن ح

   سضدئ التضأمط امل ضروض وبالتضالي فضإن االسضتئناو       -وئون منازعضة من ضا    –املستأن ة 

يضضضض ي غضضضري مقبضضضوا ، وإذ خضضضالف احلكضضضم املطعضضضون فيضضضه هضضضذا النظضضضر فقضضضض  بقبضضضوا   

 مر الذا يوج  نقضه.االستئناو وجر  ذلك إىل اوطأ إذ مضي لب ث موضوعه اح
 

********** 
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 )مدني( 26/10/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد عبدالس م العيائا 

 وعضوية املستشارين: ضياء الدين عبد ا يد، طارق فت ي يوسف.

(137) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  136)الطعن رقم 

 ن ". ارل. هبة. ةريعة إس مية. ( ئستور. قانون " سريانه من حيث الزما1

عدم جواز انس اب أثر القانون اجلديد علض  مضا يكضون قضد وقضع قبضي العمضي بضه مضن           -

إجضضراءا  أو حتقضضم مضضن أوضضضاأ . خضضضوأ هضضذ  احوضضضاأ و لضضك انجضضراءا  للقضضانون الضضذا    

كان معمواًل بضه وقضق وقوع ضا. أسضاس ذلضك وعلتضه . قضضاء احلكضم بضبط ن عقضد ادبضة            

وية بضضط الزوجضضا  و احوالئ بضضرغم مضضن هام ضضا و سضضليل ا قبضضي سضضريان العمضضي     لعضضدم التسضض 

منضه   62يف ةان اححواا الشخصية والض  أوجبضق املضائة     2005لسنة  28بالقانون رقم 

 ذلك. خطأ يف  طبيم القانون يوج  نقضه.  

  

  ( ارل. ئستور. ةريعة إس مية. قانون " سريانه من حيث الزمان " نظام عام. هبة.2

 بط ن كي حتايي عل  احكام املريال بالبيع أو ادبة أو الو ية أساس ذلك. -

 مثاا البط ن هبه الحد الورثة ئون ثبو  مصل ة  ستدع  التمييز.

  

من اح وا الدسضتورية املقضررة أن أحكضام القضوانط ال  سضرى إال علض  مضا يقضع مضن           -1

مضن ئسضتور    112قع قبلض ا إذ نصضق املضائة     اريم العمي ب ا وانه ال ي    علي ا اثر فيما و

ال  سضرا أحكضام القضوانط إال علض  مضا يقضع مضن        »ئولة االمارا   العربية املت دة علض  ان  

 اريم العمي ب ا وال ي    علي ا أثر فيمضا يقضع قبضي هضذا التضاريم، وجيضوز عنضد االقتضضاء         

مضضإئا  عضضدم جضضواز  ممضضا ، «ويف غضضري املضضوائ اجلزائيضضة الضضنيف يف القضضانون علضض  خضض و ذلضضك   

انسضض اب أثضضر القضضانون اجلديضضد علضض  مضضا يكضضون قضضد وقضضع قبضضي العمضضي بضضه مضضن إجضضراءا  أو   

حتقضضم مضضن أوضضضاأ إذ حيكضضم هضضذ  و لضضك القضضانون الضضذى كضضان معمضضواًل بضضه وقضضق وقوع ضضا    

إعمااًل ملبدأ عدم رجعية القوانط ما   ينيف القانون عل  غري ذلضك وهضو مضا نصضق عليضه      

يف ةضأن   2005لسضنة   28ائة احوىل من القانون االحتضائى رقضم رقضم    ال قرة احوىل من امل
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اححواا الشخصية من أن "  سرى أحكام هذا القانون عل  مجيضع الوقضائع الض  حضدثق     

بعد سريان أحكامه ويسضرى بضأثر رجعض  علض  اةض ائا  الطض ق وئعضاوى الطض ق الض           

وراق و اةض ائ ادبضة رقضم      يصدر ب ا حكم با  .." ،ملضا كضان ذلضك وكضان الثابضق بضاح      

ية أن مضضضورل طرفضضض  التضضضداع     الصضضضائر مضضضن حمكمضضضة أبضضضو ظبضضض  الشضضضرع      71/2002

 بة قطعة احرض السضكنية رقضم.....  ب  12/6/2002قام بتاريم  املرحوم/........................

أبو ظب  لزوجته الطاعنة بعد موافقة ا لس التن يضذى   – .......منطقة  .....حوض ةرق /

 23/6/2002ة مت  سضضليل ا لضضدى البلديضضة بتضضاريم  وأن هضضذ  ادبضض  1/10/2001ريم بتضضا

وفضضم سضضند امللكيضضة الصضضائر عضضن ئائضضرة الشضضئون البلديضضة " بلديضضة مدينضضة أبضضو ظبضض " املضضإرخ      

وكضضان احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضض  بضضبط ن ادبضضة علضض  سضضند مضضن أن          13/8/2014

وجضضا  واحوالئ وأن القاضضض  القضضانون العضضام جضضر  نصو ضضه علضض  وجضضوب التسضضوية بضضط الز 

ملزم باجراء هذ  التسوية ئون بيضان  الضنيف القضانون  الضذى اسضتند إليضه سضيما وأن قضانون         

القضضضضانون االحتضضضضائى رقضضضضم    املعضضضضام   املدنيضضضضة قضضضضد خضضضض  مضضضضن الضضضضنيف علضضضض  ذلضضضضك وأن       

منضضضه وجضضضوب  62/2بشضضضأن اححضضضواا الشخصضضضية الضضضذى  ضضضضمنق املضضضائة    2005لسضضضنة28

  حكم ضا بضط احوالئ وبضط الزوجضا  وألزمضق القاضض  بضاجراء        التسوية ف  ادبة وما فض 

أى بعضضد هضضام   30/11/2005التسضضوية إن   يقضضم ب ضضا الواهضض  بضضدأ العمضضي بضضه بتضضاريم        

الضضذى  ضضضمن ذا    12/7/2003 سضضليي ادبضضة كمضضا أن احمضضر السضضام  الصضضائر فضض       

لبلديضضة فضض  احلكضضم  ضضدر أيضضضًا فضض   ضضاريم الحضضم نجضضراء ادبضضة التضض  مت  سضضليل ا لضضدى ا  

 احمر الذى يعي  احلكم ويوج  نقضه دذا السب . 23/6/2002

مضضن قضضانون اححضضواا   361مضضإئى نضضيف املضضائة  املقضضرر فضض  قضضضاء هضضذ  احملكمضضة أن    -2

الشخصية بأن )يعتة باطً  كي حتايي عل  أحكضام املضريال بضالبيع أو ادبضة أو الو ضية      

علض  التصضرفا  الصضائرة مضن املضورل      أو غري ذلك مضن التصضرفا ( ي يضد أن املشضرأ ر ض       

بالبيع أو ادبة أو الو ية إضرارًا بالورثة بط ن  لك التصرفا  مت  هق بالت ايضي علض    

أن حملكمضضة املوضضضوأ سضضلطة و أحكضضام املضضريال بغضضرض حرمضضان بعضض  الورثضضة مضضن املضضريال

حسضب ا أن  حتصيي ف م الواقع يف الدعوى و قدير احئلة في ا و رجي  ا واملوازنة بين ضا و 

 قيم قضاءها عل  أسباب سائغة  ك ي حلمله و إئا إىل النتيلة الض  انت ضق إلي ضا وال    

إلزام علي ا بأن  تبع اوصوم يف فتلف مناحي أقوادم وحلل ضم والضرئ اسضتق ال علض      

كي قوا أو حلة قدموها ما ئام يف قيام احلقيقة ال  اقتنعضق ب ضا وأورئ  ئليلض ا الضرئ     

ملا كان ذلك وكان يبط مضن احلكضم املطعضون    لتلك احقواا واحللج.  الضمين املسقك

فيضضه املإيضضد لل كضضم املسضضتأنف إنضضه قضضد أحضضايف بواقضضع الضضدعوى عضضن بصضضر وبصضضرية وعضضرض  
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لب ضضث ئفضضاأ الطاعنضضة الضضوارئ يف أسضضباب النعضضي إيضضرائًا ورئًا وخلضضيف إىل أن مضضورل طرفضض    

للطاعنضضضة  ........حضضضوض غضضضرب  .........التضضضداع  قضضضام ب بضضضة نصضضضيبه فضضض  قطعضضضة احرض رقضضضم  

الصضضائر مضضن كا ضض  العضضدا  2016/  1/ 47ا لضضد  13959كوجضض  إقضضرار ادبضضة رقضضم 

وإن ا كانق زوجة للواه  ولدي ا أوالئ منضه وأن املطعضون ضضدها     6/12/2016بتاريم 

ابنته من زوجة سابقة وأن الواه  ال  لك سوى القطعتط موضوأ الدعوى وقام ب بت ما 

ومضضن ثضضم يكضضون  صضضرفه فضض  القطعضضة املضضذكورة ينطضضوى علضض    ضضضيي منضضه علضض   للطاعنضضة 

باق  الورثة وأن احوراق خلق من وجوئ مصل ة  ستدع  هذا التمييز بضي إن مضا هلكضه    

الطاعنة سضيإوا فض  ن ايضة املطضاو حوالئهضا كضا يضبط منضه أن القصضد مضن ادبضة الت ايضي             

مضن نصضيب ا الشضرع  فيمضا ي كضه       عل  أحكام املريال بقصد حرمان املطعضون ضضدها  

مضن قضانون اححضواا الشخصضية السضارى       361أبي ا من م وكا  كا االف نيف املضائة  

وقق ابرام ادبضة ور ض  احلكضم علض  ذلضك بطض ن ادبضة وملضا كضان مضا أورئ  واستخلصضه            

علضض  هضضذا الن ضضو هضضي  قريضضرا  قانونيضضة وموضضضوعية سضضائغة  ك ضضي حلمضضي قضضضائه، وقضضد 

ويف نطضضاق سضضلطته واقضضع احلضضاا يف الضضدعوى وكضضا ال فال ضضة فيضضه للثابضضق         اسضضتظ ر ب ضضا  

باحوراق وال يعيبه من بعد الت ا ضه عضن الضرئ علض  احللضج الض  أةضار  إلي ضا الطاعنضة يف          

نعي ضضا بسضضب  الطعضضن مجيع ضضا والضض  ال  عضضدو أن  كضضون جضضداًل فيمضضا  سضضتقي حمكمضضة          

ذلك أن حمكمة املوضضوأ ليسضق   املوضوأ  قدير  و ن سر عنه رقابة حمكمة النق ، 

مكل ضضة بتتبضضع حلضضج اوصضضوم، والضضرئ علي ضضا اسضضتق اًل مضضا ئامضضق أقامضضق احلقيقضضة الضض     

اقتنعق ب ا عل  مضا يك ضي نقامت ضا، إذ يف إقامضة  لضك احلقيقضة الضرئ الضضمين املسضقك          

 لتلك احللج واحقواا، ومن ثم يكون النع  غري مقبوا.

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صي فض    –وعل  ما يبط من احلكم املطعون فيه وسائر احوراق  –الوقائع حيث إن 

مضضدن  كلضض  أبضضو ظبضض  علضض    2021لسضضنة  16أن املطعضضون ضضضدها أقامضضق الضضدعوى رقضضم  

اوضضا  بقطعضضضة   47/01/2016ا لضضضد  13959الطاعنضضة بضضضبط ن اقضضرار ادبضضضة رقضضم    

اعضضضائة وةضضضط   سضضضليل ا باسضضضم الطاعنضضضة و ……حضضضوض غضضضرب  ..… ……أرض رقضضضم 

 وزيع ا عل  الورثة وبط ن هبة قطعة احرض السضكنية رقضم ........................... أبضو ظبض      

 16/6/2020للطاعنضضة واعضضائة  وزيع ضضا علضض  الورثضضة، وقالضضق بيانضضًا لضضدعواها إنضضه بتضضاريم 

واحنصضضر ارثضضه الشضضرع  فضض     ............................ ضضوف  مضضورل طرفضض  التضضداع  املرحضضوم /   

 ......................زوجتضضه الطاعنضضة وفضض  أوالئ  من ضضا وفضض  ابنتضضه املطعضضون ضضضدها مضضن مطلقتضضه  
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 ركا  أبو ظب ، وإذ  بط للمطعون ضضدها   313/2020وفقًا حلكم ال كا  رقم 

كوج  اقرار ادبة املصضدق عليضه مضن كا ض  العضدا       6/12/2016قيام املورل بتاريم  

للطاعنضضة التضض  قامضضق    ..………طعضضة احرض رقضضم  ب بضضة نصضضيبه فضض  ق   ..……بضضالرقم 

البضضال   ..……حضضوض  ..…بتسضضليل ا كمضضا قضضام ب بضضة قطعضضة احرض السضضكنية رقضضم       

م  مربع إلي ا أيضًا و  الف املورل أى عنا ضر أخضرى لل كضة     1328.51مساحت ا 

خب و العقارين وهو ما ينطوى عل  حتايي عل  أحكام املريال بقصد حرمان املطعون 

من نصيب ا الشضرع  ممضا ي  ض  عليضه بطض ن ادبضة فأقامضق الضدعوى، حكمضق           ضدها

اوضضا  بقطعضضة   47/01/2016ا لضضد  13959احملكمضضة بضضبط ن اقضضرار ادبضضة رقضضم   

 6/12/2016الصضضائر مضضن كا ضض  العضضدا بتضضاريم  ..........حضضوض غضضرب  ......احرض رقضضم 

م مضورل طرفض  التضداع     وةط  اسم الطاعنة من السضلي و إعضائة  سضليي القطعضة باسض     

 وطئضضة لتوزيع ضضا بضضط الورثضضة كضضي حسضض  نصضضيبه الشضضرع  بواسضضطة احملكمضضة املختصضضة      

 علم ب بة قطعة احرض السضكنية رقضم.....  )ئائرة ال كا ( ورف  الدعوى ف  ةق ا املت

بضضضأبو ظبضضض ، اسضضضتأن ق املطعضضضون ضضضضدها احلكضضضم      ........الكائنضضضة بشضضضارأ   ......حضضضوض 

أمضام حمكمضة أبضو ظبض  لبسضرة والضدعاوى املدنيضة         2021لسضنة   173باالستئناو رقم 

أمضام   2021لسضنة   189وانئارية " الدائرة االستئنافية " كما اسضتأن ته الطاعنضة بضرقم    

فض    31/5/2021ذا  احملكمة وبعد أن ضمق احملكمة االستئنافط قضضق  لسضة   

قطعضضضضة احرض االسضضضضتئناو احوا بتعضضضضديي احلكضضضضم املسضضضضتأنف والقضضضضضاء بضضضضبط ن هبضضضضة  

الكائنضضضة بشضضارأ ...................... بضضضأبو ظبضض  وإعضضضائة    ……حضضوض   ..…السضضكنية رقضضضم  

 وزيع ا علض  الورثضة كضي حسض  نصضيبه الشضرع  و أييضد احلكضم فيمضا عضدا ذلضك وفض              

االسضضتئناو الثضضان  برفضضضه. طعنضضق الطاعنضضة بطريضضم الضضنق  علضض  هضضذا احلكضضم وقضضدم         

ل  في ا رف  الطعضن وإذ عضرض الطعضن علض      وكيي املطعون ضدها مذكرة بدفاعه ط

 هذ  احملكمة ف  غرفة مشورة رأ  أنه جدير بالنظر وحدئ  جلسة لنظر .

وحيضضث إن الطعضضن أقضضيم علضض  ث ثضضة أسضضباب  نعضض  الطاعنضضة بضضاحوا من ضضا علضض  احلكضضم           

املطعون فيه  فال ة القضانون واوطضأ فض   طبيقضه وال سضائ فض  االسضتدالا والقصضور إذ         

 ..……حضضضوض  .……ن ادبضضضة اوا ضضضة بقطعضضضة احرض السضضضكنية رقضضضم قضضضض  بضضضبط 

الكائنة ........................ بأبو ظب  الصضائرة مضن مضورل الطرفض  التضداع  للطاعنضة بقالضة        

أن القضضانون العضضام يضضنيف علضض  وجضضوب التسضضوية فضض  ادبضضة بضضط الزوجضضا  واحوالئ ئون بيضضان    

فض  ةضأن    2005لسضنة   28ن االحتضائى رقضم   النيف القانون  الذى يستند إليه وأن القضانو 
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اححواا الشخصية الذى  ضمن  لك القاعدة  در بعد هضام ادبضة املضذكورة و سضليل ا     

وحتقضضم القضضب  واحليضضازة املسضضتقلة مضضن خضض ا البنضضاء علي ضضا وحتريضضر     12/6/2002فضض  

أثر العقضوئ اوا ضة باملقاولضضة والتضأجري للغضضري و  يضنيف القضضانون املضذكور علضض  سضريانه بضض      

رجع  وأن أحكام الشريعة انس مية  يز قيام الزوج حاا حيا ه وف    ته ب بضة مضا   

يشاء إىل زوجته اكرامًا دا سيما وأن ادبة املذكورة هق قبي وفضاة املضورل كضا يقضارب     

عقضضدين مضضن الزمضضان حضضاز  الطاعنضضة احرض خ دضضا حبسضضن نيضضة كضضا  نت ضض  معضضه ةضضب ه         

 احوراق مما ي يد ذلك كا يعي  احلكم ويستوج  نقضه.الت ايي عل  املريال وخلو 

مضضضن اح ضضوا الدسضضضتورية املقضضضررة أن أحكضضضام  وحيضضث إن هضضضذا النعضضض  سضضديد، ذلضضضك أنضضضه   

القوانط ال  سرى إال عل  ما يقع من  اريم العمي ب ا وانضه ال ي  ض  علي ضا اثضر فيمضا وقضع       

ال  سضرا  »يضة املت ضدة علض  ان    من ئستور ئولة االمضارا   العرب  112قبل ا إذ نصق املائة 

أحكام القوانط إال عل  ما يقع من  اريم العمي ب ا وال ي    علي ضا أثضر فيمضا يقضع قبضي      

هضضذا التضضاريم، وجيضضوز عنضضد االقتضضضاء ويف غضضري املضضوائ اجلزائيضضة الضضنيف يف القضضانون علضض         

مما مضإئا  عضدم جضواز انسض اب أثضر القضانون اجلديضد علض  مضا يكضون قضد            ، «خ و ذلك

وقع قبي العمي به من إجراءا  أو حتقم من أوضاأ إذ حيكضم هضذ  و لضك القضانون الضذى      

كان معمواًل به وقق وقوع ا إعمااًل ملبدأ عدم رجعية القوانط ما   ينيف القضانون علض    

وهضو مضا نصضق عليضه ال قضرة احوىل مضن املضائة احوىل مضن القضانون االحتضائى رقضم            غري ذلك 

اححضواا الشخصضية مضن أن "  سضرى أحكضام هضذا القضانون         يف ةضأن  2005لسنة28رقم 

عل  مجيع الوقائع ال  حدثق بعد سريان أحكامه ويسرى بضأثر رجعض  علض  اةض ائا      

،ملا كان ذلضك وكضان الثابضق    الط ق وئعاوى الط ق ال    يصدر ب ا حكم با  .." 

شضضرعية أن الصضضائر مضضن حمكمضضة أبضضو ظبضض  ال   71/2002بضضاحوراق و اةضض ائ ادبضضة رقضضم  

ب بضة   12/6/2002قام بتضاريم   ……………………مورل طرف  التداع  املرحوم / 

منطقضضضضضضة   ……………حضضضضضضوض ةضضضضضضرق /   .………قطعضضضضضضة احرض السضضضضضضكنية رقضضضضضضم   

وأن  1/10/2001...................... لزوجته الطاعنة بعد موافقة ا لس التن يضذى بتضاريم   

وفم سند امللكية الصائر عن  23/6/2002هذ  ادبة مت  سليل ا لدى البلدية بتاريم 

و كضان احلكضم    2014 /13/8ئائضرة الشضئون البلديضة " بلديضة مدينضة أبضو ظبض " املضإرخ         

املطعضضون فيضضه قضضض  بضضبط ن ادبضضة علضض  سضضند مضضن أن القضضانون العضضام جضضر  نصو ضضه علضض    

وجوب التسوية بط الزوجا  واحوالئ وأن القاضض  ملضزم بضاجراء هضذ  التسضوية ئون بيضان        

القانون  الذى اسضتند إليضه سضيما وأن قضانون املعضام   املدنيضة قضد خض  مضن الضنيف           النيف 
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بشضأن اححضواا الشخصضية الضذى      2005لسضنة   28عل  ذلك وأن القضانون االحتضائى رقضم    

منضه وجضضوب التسضوية فض  ادبضة ومضضا فض  حكم ضا بضط احوالئ وبضضط         62/2 ضضمنق املضائة   

إن   يقضم ب ضا الواهض  بضدأ العمضي بضه بتضاريم        الزوجا  وألزمق القاض  بضاجراء التسضوية   

أى بعضضضد هضضضام  سضضضليي ادبضضضة كمضضضا أن احمضضضر السضضضام  الصضضضائر فضضض         30/11/2005

الذى  ضمن ذا  احلكم  در أيضًا ف   اريم الحم نجراء ادبضة التض     12/7/2003

احمضر الضذى يعيض  احلكضم ويوجض  نقضضه        23/6/2002مت  سليل ا لدى البلديضة فض    

  .  دذا السب

وحيث إن الطاعنضة  نعض  بالسضب  الثضان  مضن أسضباب الطعضن علض  احلكضم املطعضون فيضه            

فال ضة القضانون واوطضأ فض   طبيقضه وال سضائ فض  االسضتدالا والقصضور وفض  بيضان ذلضضك            

 قضضوا إنضضه قضضض  بتأييضضد احلكضضم املسضضتأنف بضضبط ن ادبضضة اوا ضضة بقطعضضة احرض رقضضم      

رغم  ض ة ادبضة والتصضديم علي ضا     6/12/2016املسللة بتاريم  ..……حوض  ……

وهام ضضا بضضالقب  واحلضضوز والتسضضليي وأن التصضضرفا  املنلضضزة الصضضائرة مضضن املضضورل حضضاا   

  ته ححد ورثته  كون   ي ة ولو  ر   علي ا حرمان بع  ورثته من أنصبت م فض   

املضضريال وأن ضضا  ن ضضذ بنقضضي ملكيضضة العقضضار مضضن املالضضك الواهضض  للموهضضوب لضضه لضضدى ئائضضرة          

يي وأن احلكم استخليف وقوأ حتايي عل  أحكام املريال رغم خلو احوراق ممضا  التسل

مضن قضانون اححضواا الشخصضية علض  وجضه خضاط ء         361،  62ي يد ذلك وفسضر املضائ ط   

 وأن للمالك حم التصرو ف  ملكه كا يعي  احلكم ويستوج  نقضه.

مضإئى نضيف   مضة أن  وحيث إن هذا النع  غري سديد ذلك أن املقرر فض  قضضاء هضذ  احملك   

مضن قضانون اححضواا الشخصضية بضأن )يعتضة بضاطً  كضي حتايضي علض  أحكضام             361املضائة  

املريال بالبيع أو ادبة أو الو ية أو غري ذلك مضن التصضرفا ( ي يضد أن املشضرأ ر ض  علض        

التصضضرفا  الصضضائرة مضضن املضضورل بضضالبيع أو ادبضضة أو الو ضضية إضضضرارًا بالورثضضة بطضض ن  لضضك   

متضض  هضضق بالت ايضضي علضض  أحكضضام املضضريال بغضضرض حرمضضان بعضض  الورثضضة مضضن    التصضضرفا  

أن حملكمة املوضوأ سلطة حتصيي ف م الواقع يف الدعوى و قضدير احئلضة في ضا    و املريال

و رجي  ا واملوازنة بين ضا وحسضب ا أن  قضيم قضضاءها علض  أسضباب سضائغة  ك ضي حلملضه          

علي ا بأن  تبع اوصوم يف فتلف منضاحي   و إئا إىل النتيلة ال  انت ق إلي ا وال إلزام

أقضضوادم وحلل ضضم والضضرئ اسضضتق ال علضض  كضضي قضضوا أو حلضضة قضضدموها مضضا ئام يف قيضضام           

ملضا  احلقيقة ال  اقتنعق ب ا وأورئ  ئليل ا الرئ الضمين املسقك لتلك احقواا واحللضج.  

د أحضايف  كان ذلك وكان يبط من احلكم املطعون فيه املإيد لل كم املستأنف إنضه قض  
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بواقع الدعوى عضن بصضر وبصضرية وعضرض لب ضث ئفضاأ الطاعنضة الضوارئ يف أسضباب النعضي           

إيرائًا ورئًا وخليف إىل أن مورل طرف  التداع  قام ب بضة نصضيبه فض  قطعضة احرض رقضم      

 47/01/2016ا لضد   .……للطاعنة كوج  إقرار ادبة رقم  ……حوض  ..…سي 

وإن ضضا كانضضق زوجضضة للواهضض  ولضضدي ا    6/12/2016الصضضائر مضضن كا ضض  العضضدا بتضضاريم   

أوالئ منه وأن املطعون ضدها ابنته من زوجة سابقة وأن الواه  ال  لك سوى القطعضتط  

موضوأ الضدعوى وقضام ب بت مضا للطاعنضة ومضن ثضم يكضون  صضرفه فض  القطعضة املضذكورة            

 ينطوى عل    ضيي منه عل  باق  الورثة وأن احوراق خلضق مضن وجضوئ مصضل ة  سضتدع      

هذا التمييز بي إن ما هلكه الطاعنة سضيإوا فض  ن ايضة املطضاو حوالئهضا كضا يضبط منضه         

أن القصضضد مضضن ادبضضة الت ايضضي علضض  أحكضضام املضضريال بقصضضد حرمضضان املطعضضون ضضضدها مضضن  

مضضن  361نصضضيب ا الشضضرع  فيمضضا ي كضضه أبي ضضا مضضن م وكضضا  كضضا اضضالف نضضيف املضضائة    

ام ادبة ور   احلكم عل  ذلضك بطض ن ادبضة    قانون اححواا الشخصية السارى وقق ابر

وملا كان ما أورئ  واستخلصه عل  هذا الن و هضي  قريضرا  قانونيضة وموضضوعية سضائغة      

 ك ي حلمي قضائه، وقد استظ ر ب ا ويف نطاق سلطته واقضع احلضاا يف الضدعوى وكضا     

حللضضج الضض  ال فال ضضة فيضضه للثابضضق بضضاحوراق وال يعيبضضه مضضن بعضضد الت ا ضضه عضضن الضضرئ علضض  ا    

أةضضار  إلي ضضا الطاعنضضة يف نعي ضضا بسضضب  الطعضضن مجيع ضضا والضض  ال  عضضدو أن  كضضون جضضداًل    

فيما  ستقي حمكمضة املوضضوأ  قضدير  و ن سضر عنضه رقابضة حمكمضة الضنق ، ذلضك أن          

حمكمة املوضوأ ليسق مكل ة بتتبع حلج اوصوم، والرئ علي ضا اسضتق اًل مضا ئامضق     

علضض  مضا يك ضضي نقامت ضضا، إذ يف إقامضضة  لضضك احلقيقضضة   أقامضق احلقيقضضة الضض  اقتنعضضق ب ضضا 

 الرئ الضمين املسقك لتلك احللج واحقواا، ومن ثم يكون النع  غري مقبوا.

وحيضث إن الطاعنضضة  نعضض  بالسضضب  الثالضث مضضن أسضضباب النعضض  علض  احلكضضم املطعضضون فيضضه    

رو فال ضضة القضضانون واوطضضأ فضض   طبيقضضه وفضض  بيضضان ذلضضك  قضضوا إن ئعضضوى بطضض ن التصضض   

بادبة من مسائي اححواا الشخصية الت  صضتيف ب ضا حمضاكم اححضواا الشخصضية ئون      

 غريها وإذ قض  احلكم ف  موضوأ الدعوى فإنه يكون معيبًا كا يستوج  نقضه.

وحيضضث إن هضضذا النعضض  غضضري سضضديد، ذلضضك أن الثابضضق أن الطلبضضا  فضض  الضضدعوى  ضضدور حضضوا  

ملنصضو  علي ضا بال صضي الثضان  مضن البضاب       ابطاا عقدى هبة وأن ادبضة هض  مضن العقضوئ ا    

احوا بشأن عقوئ التمليك ف  قانون املعضام   املدنيضة وصضتيف بنظرهضا الضدوائر املدنيضة       

 من ثم يكون النع  غري مقبوا.

 وحيث إنه ملا  قدم وكان املوضوأ  اا لل صي فيه.
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وحضضد ، أن ادبضضة هضضي هليضضك ذا  بضض  عضضوض لوجضضه املعطضض  املوهضضوب لضضه       وكضضان املقضضرر  

ويش يف يف املوهوب أن يكون ملكًا للواه  وأن يقبي النقي ةرعًا من ملضك إىل ملضك،   

وأن حوز املوهوب له للذا  املوهوبة ةريف لتمام عقد ادبة، و ثبضق ادبضة يف حالضة قضب      

املاا املوهوب باعتبار  واقعة مائية بكافة طرق انثبا  املقضررة قانونضًا، وأن هبضة العقضار     

ملكيته من أسم املالك الواه  إىل اسم املوهوب له يف السلي العقضارا لضدى    ن ذ بنقي 

ئائضضرة التسضضليي ويعتضضة انتقضضاا امللكيضضة قبضضضًا لل بضضة بضضإذن الواهضض  الضضضمين، وأن  قضضدير  

حيازة املضاا املوهضوب ووضضع اليضد عليضه أو ن ضي ذلضك مضن مسضائي الواقضع الض   سضتقي ب ضا              

  أسضضباب سضضائغة مضضن ةضضأن ا أن  ضضإئا إىل    حمكمضضة املوضضضوأ متضض  أقامضضق قضضضاءها علضض   

، ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان الثابضضق بضضاحوراق أن مضضورل طرفضض         النتيلضضة الضض  انت ضضق إلي ضضا   

ب بضضضضضة قطعضضضضضة احرض   12/6/2002قضضضضضام بتضضضضضاريم   .....................التضضضضضداع  املرحضضضضضوم/  

بنضاء لزوجتضضه  مضا علي ضا مضضن   أبضو ظبضض  و  –منطقضة  ..............حضضوض  .............السضكنية رقضم   

وفضضم  1/10/2001بعضضد موافقضضة ا لضضس التن يضضذى بتضضاريم   السضضيدة/............................. 

و سضضضضضليل ا لضضضضضدى البلديضضضضضة بتضضضضضاريم   21   2ا لضضضضضد رقضضضضضم   7/2002اةضضضضض ائ ادبضضضضضة 

ديضضضة أبضضضو ظبضضض  وصطضضضيك املضضضدن   علضضض  الن ضضضو الثابضضضق بكتضضضاب ئائضضضرة بل   23/6/2002

املضإرخ بضذا  التضاريم و سضند امللكيضة الصضائر عضن ئائضرة الشضئون           ...........ةضرق  رقم......... 

وأن املوهضوب دضا قامضق بالتعامضي      13/8/2014البلدية " بلديضة مدينضة أبضو ظبض " املضإرخ      

عل  العط املوهوبة بالتعاقد مع ةضركة مقضاوال  ......................... للقيضام بأعمضاا  عضديي      

افقة االنشائية الصائرة عن بلديضة مدينضة أبضو ظبض  بتضاريم      واضافة عل  الن و الثابق باملو

فضض   97222واسضضتخراج رخضضيف بنضضاء وفضضم الثابضضق مضضن الرخصضضة رقضضم      31/10/2013

وكضضذا مضضن قيام ضضا بتضضأجري وحضضدا  بالعقضضار  خضضرين وهضضو مضضا يضضدا علضض       11/2/2014

  وفضاة  حتقم القب  واحلوز وهام ادبة فضً  عن أن ال  ة مضا بضط ابضرام التصضرو حتض     

باعتبضضار أن ال  نبضض ء عضضن قصضضد الت ايضضي علضض  قواعضضد انرل     16/6/2020املضضورل فضض   

اح ضضي سضض مة قصضضد الشضضخيف يف  صضضرفا ه وعضضدم قصضضد  السضضوء بقرابتضضه وال  كضضن       

للقاضضض  يف غيضضاب ئليضضي يضضدا علضض  قصضضد احلرمضضان للورثضضة أن ي ضض ض مضضن  لقضضاء ن سضضه        

أن العقضضار كضضان ئار سضضكن    وأن ماهسضضكق بضضه املدعيضضة مضضن    حصضضوا هضضذا القصضضد،   

للواهضض  واملوهضضوب دضضا و  حتضضز  املضضدع  علي ضضا علضض  اسضضتق ا قضضد جضضاء عاريضضًا عضضن ئليلضضه  

.......... بالقطعضضضة رقضضضم  .........فضضضضً  عضضضن ثبضضضو  قيضضضام املضضضورل باجضضضارة ةضضضقة أخضضضرى بضضضرقم  

ق بعقضضضوئ للعقضضضارا  علضضض  الن ضضضو الثابضضض .........................مضضضن خضضض ا ةضضضركة  حضضضوض.........

ظب  للتوزيضع والشض ائة الصضائرة عضن الشضركة املضإجرة التض         االجيار وة ائة ةركة أبو
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احمضر   2021حتض  عضام    2014يبط من ا قيام املورل بإجارة الشقة املذكورة منذ عضام  

الضضذى يضضتعط معضضه وإذ انت ضض  احلكضضم املسضضتأنف إىل  ضض ة ادبضضة فإنضضه يكضضون قضضد التضضزم      

 عه  أييد .  يح القانون كا يتعط م
 

********** 
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 )مدني( 26/10/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد عبدالس م العيائا 

 وعضوية املستشارين: ضياء الدين عبد ا يد، طارق فت ي يوسف.

(138) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  182)الطعن رقم 

 دعوى ". ة عة . ملكية. (  قائم.  سليي. بيع. ئفوأ" الدفع بعدم ئاأ ال1

 وجوب رفع ئعوى الش عه خ ا ة رين من  اريم علم الش يع بالبيع. -

عضضضدم ئضضضاأ ئعضضضوى الشضضض عه يف مجيضضضع اححضضضواا بعضضضد مضضضرور سضضضتة أةضضض ر مضضضن  ضضضاريم    -

 التسليي.  

إقامة الطاعنة ئعواها بطل  الش عه يف العقار املبيضع بعضد مضضي مضا يزيضد علض  سضنة         -

 قضاء احلكم برفض ا  ساوية والقضاء بعدم ئاع ا. جيعل ا غري مسموعة. 
  

 ( استئناو. ئعوى "نظر الدعوى واحلكم في ا". حكم"  سبيبه.  سبي  غري معي ". 2

حملكمة االستئناو أن  أخذ بأسباب احلكم االبتدائي ئون إضافة متض  رأ  في ضا    -

 ما يغين عن ايرائ جديد. مثاا.  
  

 انه ". مسكن ةع". ملكية. نظام عام. بيع.  سليي.( إمارة أبوظ". قانون " سري3

احوامضضر والتوجي ضضا  السضضامية الضض   صضضدر عضضن  ضضاح  السضضمو رئضضيس الدولضضة ب ضضذ       -

الصضضض ة أو بصضضض ته  حضضضاكم إمضضضارة أيضضضوظ" أو عضضضن ئيضضضوان ئضضضو وىل الع ضضضد ال يشضضض يف      

  ضضدورها يف  ضضورة مراسضضيم. ك ايضضة  بليغ ضضا مضضن اجل ضضة املختصضضة قانونضضا. أسضضاس ذلضضك     

 وعلته.  

 مثاا يف أخذ إذن وزارة ةإون الرئاسة يف بيع حصة يف مسكن ةع".   -
  

ض  رفضضع    1مضن قضانون املعضضام   املدنيضة )    1298ابتغض   املشضرأ مضن الضضنيف يف املضائة      -1

ض ويف مجيضضع اححضضواا ال    2ئعضضوى الشضض عة خضض ا ةضض رين مضضن  ضضاريم علضضم الشضض يع بضضالبيع.   

أةض ر مضن  ضاريم التسضليي(. علض  م ضي قصضرية هضي          سمع ئعوى الش عة بعضد مضرور سضتة    

احملافظة عل  االستقرار يف املعضام   وعضدم إبقضاء املشض ا يف حالضة مضن التضأرجح وفقضا         

ملضضزاج مضضن  تضضوافر فيضضه ةضضرويف الشضض عة مضضدة طويلضضة. ملضضا كضضان وكضضان الثابضضق مضضن احوراق     



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1085 

اريم وبضضضضإقرار الطاعنضضضضة أن عقضضضضد البيضضضضع حمضضضضي طلضضضض  الشضضضض عة سضضضضلي لضضضضدى البلديضضضضة بتضضضض   

، 2019لسضضنة  710، وأن ضضا  قضضدمق بطلضض  الشضض عة يف االسضضتئناو رقضضم  29/8/2017

أا بعضضد مضضضي مضضا يزيضضد علضض  السضضنة مضضن  ضضاريم التسضضليي، ومضضن ثضضم فإنضضه عمضض  كوجضض      

سضال ة البيضان ال  سضمع ئعواهضا بشض عة املبيضع. وملضا كضان          1298ال قرة الثانية من املضائة  

عضضوى الطاعنضضة بشضضأن الشضض عة وهضضو مضضا يتسضضاوى  احلكضضم املطعضضون فيضضه انت ضض  إىل رفضض  ئ

فضإن النعضي عليضه كضا ورئ ب ضاذين      وعدم ئاع ضا، وكضان هضذا الضذا انت ض  إليضه سضائغا،        

السببط يكون عل  غري أساس، وذلك ملا هو مقرر قضضاء مضن أنضه متض  انت ض  احلكضم       

اسضتطرئ   إىل نتيلة   ي ة فإنه ال يعيبه ما ةابه من قصضور يف أسضبابه القانونيضة أو مضا    

إليه من  قريضرا  قانونيضة خاطئضة إذ حملكمضة الضنق  اسضتكماا مضا قصضر احلكضم يف          

بيانه من  لك احسباب و ص يح هذا اوطضأ ورئ  إىل أساسضه السضليم ئون حاجضة لضنق       

 احلكم املطعون فيه.  

املقضضرر أن حملكمضضة االسضضتئناو أن  أخضضذ بأسضضباب احلكضضم االبتضضدائي ئون إضضضافة     -2

ما يغين عن إيرائ رئ جديد. ملا كان ذلك وكان احلكم االبتضدائي أقضام   مت  رأ  في ا 

مت صصضضضضضضضضضضضييف عضضضضضضضضضضضط التضضضضضضضضضضضداعي    26/11/2000قضضضضضضضضضضضضاء  بأنضضضضضضضضضضضه بتضضضضضضضضضضضاريم   

 ضضضدر قضضضرار رئضضضيس بلديضضضة    17/12/2000وبتضضضاريم  …………………………

)زوج  ……………أبوظ" وصطيك املدن بتخصضييف مسضكن عضط التضداعي باسضم      

املدخلضة املدعيضة  قضاب ( منا ض ة لكضون       )اوصمة .…………املدع  علي ا ا ليا( 

ال  لضضضضك أا مسضضضضكن وبتضضضضاريم  .………احخضضضضرية مطلقضضضضة و عضضضضوا ث ثضضضضة أط ضضضضاا وأن 

 ضضدر قضضرار البلديضضة بتقسضضيم عضضط التضضداعي فيمضضا بين مضضا علضض  أن اضضتيف   21/3/2001

بضضث ل غضضرو حكوميضضة وثضض ل غضضرو إضضضافا  وئور ضضي ميضضا  ومطضضبم       ..……املضضدعو 

ل  ا، واوصمة املدخلة اص ا ا لضس وغرفضة واحلضوش أمضام     واحلوش أمام الغرو وخ

 ضضدر قضضرار الللنضضة التن يذيضضة بنقضضي حصضضة املضضدعو  8/2/2007وخلضضف ا لضضس. وبتضضاريم 

 452/2005إىل مطلقتضضه املضضدع  علي ضضا بديعضضة إبضضراهيم ن ضضاذا للتن يضضذ رقضضم      ………

هو احمضر الضذا   حمكمة أبو ظ" الشرعية ومت  سليي عط التداعي منا  ة بين ما... و

 ستخليف منه احملكمضة وفقضا للمسضتندا  املقدمضة أن ملكيضة املضدع  علي ضا واوصضمة         

% لكي من ما وفقا ملستندا  امللكية. وكان احلكم املطعون فيه قد أيضد   50املدخلة 

احلكم االبتدائي حسبابه، وكانق  لك احسباب قد  ناولق الرئ عل  ما اعتصضمق بضه   

ة كضا يغضين عضن إيضرائ رئ جديضد، وهضي علضة كافيضة حلمضي قضضاء           الطاعنة بأسباب سائغ

 احملكمة ما ئامق قد اعتمد  سند امللكية املتمسك به. و بقض  العلضة املنتقضدة املنصضبة    



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
1086 

عل  قسمة املن عة )امل ايأة املكانية( ال  ال  بق يف امللكية وأيا كان الضرأا في ضا علضة    

ك رئ عل  ما أثار ه الطاعنضة ممضا يضض ي    زائدة يستقيم قضاء احملكمة بدون ا، ويف ذل

 معه النعي كما ورئ بالسببط غري أساس.  

املقضضرر أن احوامضضر والتوجي ضضا  السضضامية الضض   صضضدر عضضن  ضضاح  السضضمو رئضضيس         -3

الدولة ب ذ  الص ة أو بصض ته حضاكم إمضارة أبضو ظض"، أوعضن ئيضوان ولضي الع ضد بالنسضبة           

عضضن ئضضو ولضضي ع ضضد أبضضو ظضض". ال يشضض يف       لبوامضضر والتوجي ضضا  السضضامية الضض   صضضدر     

 ضضدورها يف  ضضورة مراسضضيم وإ ضضا يكت ضض  بتبليغ ضضا مضضن اجل ضضة املختصضضة قانونضضا )وزارة    

ةضضإون الرئاسضضة بالنسضضبة لبوامضضر والتوجي ضضا  السضضامية الضض   صضضدر عضضن  ضضاح  السضضمو  

رئضضيس الدولضضة ب ضضذ  الصضض ة أو بصضض ته حضضاكم إمضضارة أبضضو ظضض"، ويف ئيضضوان ولضضي الع ضضد        

بة لبوامضضضر والتوجي ضضضا  السضضضامية الضضض   صضضضدر عضضضن ئضضضو ولضضضي ع ضضضد أبضضضو ظضضض".(  بالنسضضض

حبسبان ا املإهنة علض  إب غ ضا ووضضع ا موضضع التن يضذ بالتنسضيم مضع اجل ضا  انئاريضة          

املعنيضضة. ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان احلكضضم املطعضضون فيضضه التضضزم القواعضضد الضضوارئة يف املسضضاق      

أ ضليا قامضق ببيضع حصضت ا إىل املضدعي كوجض        املتقدم وأقضام قضضاء  بضأن املضدع  علي ضا      

بعضضد أخضضذ إذن  29/08/2017عقضضد البيضضع املسضضلي لضضدى بلديضضة املنطقضضة الغربيضضة بتضضاريم    

بالسضضضما  للمضضضدع  علي ضضضا ببيضضضع    14/3/2013وزارة ةضضضإون الرئاسضضضة الصضضضائر بتضضضاريم   

ا نصيب ا من املسكن الشع" حمي التداعي بعد أخذ التع د بعدم املطالبة مستقب  بضأ 

عقضضار سضضكين بإمضضارة أبضضوظ" وهضضو احمضضر الضضذا يكضضون معضضه ئفضضع املدعيضضة  قضضاب  بشضضأن   

احلصوا عل  موافقة مسبقة من ا لس التن يذا عل  غري سند من بط ن العقد لعدم 

القانون. وملا كان هذا الذا أقام عليه احلكضم املطعضون فيضه قضضاء  سضائغا وال فال ضة       

ذا الوجضه يكضون علض  غضري أسضاس ممضا يضتعط معضه رفض           فيه للقانون فإن النعي عليه ب ض 

 .الطعن

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

حيث إن الوقائع ض عل  ما يبط من احلكم املطعضون فيضه وسضائر احوراق ض  ت صضي يف أن       

مضضدني جزئضضي أبضضو ظضض"  609/2018املضضدعي )املطعضضون ضضضد  احوا( أقضضام الضضدعوى رقضضم  

الثانية والثالثة( للقضضاء بنضدب خضبري ل ضرز نصضيبه      ضد املدع  علي ما )املطعون ضدهما 

حضوض حمضضر    ..………عن نصي  املطعون ضدها الثانية يف املسكن الشضع" رقضم   

وبيان قيمة نصي  كي طرو وفقضا لعقضد البيضع املضإرخ      …………منطقة  .………

واحلكضضم كضضا  سضض ر عنضضه اوضضةة وذلضضك علضض  سضضند مضضن القضضوا بضضأن          29/8/2017يف 
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مضن البيضق الشضع" حمضي الضدعوى       %76.748نية باعضق لضه مضا نسضبته     املطعون ضدها الثا

وقد مت  سليي عقد البيع بالبلدية احمر الذا كانضق معضه الضدعوى. ثضم  قضدم كضذكرة       

طلضض  في ضضا إئخضضاا الطاعنضضة يف الضضدعوى علضض  سضضند أن ضضا املالكضضة لبضضاقي نسضضبة املسضضكن    

بق احملكمضضة خضضبريا يف الشضضع" و ضضر  الضضدعوى يف مواج ضضة املطعضضون ضضضدها الثانيضضة، نضضد 

الضضدعوى وقضضدم  قريضضرا كضضا انت ضض  إليضضه، وقضضدمق اوصضضمة املدخلضضة يف الضضدعوى مضضذكرة   

 ضضضمنق ائعضضاء متقضضاب  طلبضضق في ضضا ال صضضي يف الضضثمن احلقيقضضي لل صضضة املبيعضضة ومضضن ثضضم  

التصريح دا بإيداعه خزينة احملكمضة وإثبضا  ةض عت ا لل صضة املبيعضة وفاطبضة البلديضة        

العقضضضار باسضضضم املدخلضضضة يف الضضضدعوى. وبطضضض ن عقضضضد البيضضضع بضضضط املضضضدعي  لتسضضضليي كامضضضي 

واملدع  علي ا احوىل واحتياطيا فاطبة البلديضة ل سضتع م عضن كي يضة  سضليي حصضة       

املدعي أ ليا يف العقار موضوأ الدعوى وعن ا ليضة الض  ئ ضق للمضدع  علي ضا احوىل      

حكمضضق  29/9/2020سضضة أ ضضليا بالتنضضازا للمضضدعي عضضن أكثضضر ممضضا هلكضضه، و ل    

الدائرة اجلزئية بوقف الدعوى حلضط ال صضي يف منازعضة امللكيضة حبكضم ن ضائي وإحالضة        

الدعوى للدائرة الكلية لب ث املنازعة يف ملكية العقضار. وبعضد انحالضة قيضد  الضدعوى      

وقضدم املضدعي مضذكرة طلض  في ضا رفض  الضدعوى املتقابلضة وسضقويف           194/2020برقم 

مضن   %76.7482يف طلض  الشض عة واحلكضم بإثبضا  ملكيتضه لنسضبة        حم املدعية  قضاب  

عقضضار التضضداعي وقضضدمق املدعيضضة  قضضاب  مضضذكرة  ضضممق في ضضا علضض  طلبا  ضضا و لسضضة         

حكمضضضق الضضضدائرة الكليضضضة بعضضضدم قبضضضوا طلضضض  املضضضدعي أ ضضضليا بإثبضضضا        04/4/2021

للمسضضكن الشضضع" عضضط التضضداعي لعضضدم  ضضوافر املصضضل ة.       %76.7482ملكيتضضه لنسضضبة  

بضضضضرف  طلضضضض  اوصضضضضمة املدخلضضضضة املدعيضضضضة  قضضضضاب  بشضضضضأن بطضضضض ن البيضضضضع املضضضضإرخ يف        و

. ولضضضضدى اسضضضضتئناو املدعيضضضضة  قضضضضاب  دضضضضذا احلكضضضضم باالسضضضضتئناو رقضضضضم       29/8/2017

بضضرف  االسضضتئناو   22/06/2021حكمضضق ئائضضرة االسضضتئناو بتضضاريم     177/2021

كمضضة و أييضضد احلكضضم املسضضتأنف فكضضان طعن ضضا بضضالنق  وعضضرض الطعضضن علضض  هضضذ  احمل

     بغرفة مشورة ورأ  أنه جدير بالنظر وحدئ  جلسة لنظر .

وحيث أقيم الطعن عل  ث ثة أسباب  نع  الطاعنة عل  احلكم املطعون فيضه بالسضببط   

احوا والثضضاني القصضضور يف التسضضبي  وال سضضائ يف االسضضتدالا واوطضضأ يف  طبيضضم القضضانون     

ملكيت ا لل صضة املشض وأ في ضا    ذلك أنه قض  برف  طل  الش عة ومن ثم رف  إثبا  

ئون بيان سب ، مع أن ا    علم بالبيع إال حط   اجأ  بقسم التن يذ اةهضا بالضدعوى   

املاثلة احملكومة غيابيا وبوجوئ حكم بقسمة املسكن حمي النزاأ بين ا وبط املطعضون  
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حيضضضث قضضضضي ببط نضضضه وإعضضضائة    710/2019ضضضضد  فبضضضائر  بتقضضضديم االسضضضتئناو رقضضضم   

حملكمضضضة أوا ئرجضضضة، وقضضضد هسضضضكق ومنضضضذ الوهلضضضة احوىل أمضضضام حمكمضضضة       الضضضدعوى 

االسضضتئناو بطلضض  الشضض عة يف مواج ضضة كافضضة أطضضراو الضضدعوى ويكضضون طلضض  الشضض عة       

مقدما خ ا املواعيد املقررة مضن  ضاريم العلضم بواقعضة البيضع، وإذ قضض  احلكضم بضرف          

 طلب ا فإنه يكون معيبا كا يوج  نقضه.

مضن قضانون    1298ري سديد ذلك أن غاية املشرأ مضن الضنيف يف املضائة    وحيث إن هذا النعي غ

ض    2ض  رفع ئعوى الش عة خ ا ة رين مضن  ضاريم علضم الشض يع بضالبيع.        1املعام   املدنية )

ويف مجيع اححواا ال  سمع ئعوى الش عة بعد مرور ستة أةض ر مضن  ضاريم التسضليي(. علض       

يف املعضام   وعضدم إبقضاء املشض ا يف حالضة مضن       م ي قصرية هي احملافظضة علض  االسضتقرار    

التأرجح وفقا ملزاج من  توافر فيه ةرويف الش عة مضدة طويلضة. ملضا كضان وكضان الثابضق مضن        

احوراق وبضضإقرار الطاعنضضة أن عقضضد البيضضع حمضضي طلضض  الشضض عة سضضلي لضضدى البلديضضة بتضضاريم            

، أا 2019ة لسضن  710، وأن ا  قضدمق بطلض  الشض عة يف االسضتئناو رقضم      29/8/2017

بعضد مضضضي مضضا يزيضد علضض  السضضنة مضضن  ضاريم التسضضليي، ومضضن ثضضم فإنضه عمضض  كوجضض  ال قضضرة     

سضال ة البيضان ال  سضمع ئعواهضا بشض عة املبيضع. وملضا كضان احلكضم           1298الثانية مضن املضائة   

املطعون فيه انت   إىل رف  ئعوى الطاعنة بشأن الش عة وهو ما يتساوى وعدم ئاع ضا،  

فإن النعي عليضه كضا ورئ ب ضاذين السضببط يكضون علض        انت   إليه سائغا،  وكان هذا الذا

غري أساس، وذلك ملا هو مقرر قضاء من أنه مت  انت ض  احلكضم إىل نتيلضة  ض ي ة فإنضه      

ال يعيبه ما ةابه مضن قصضور يف أسضبابه القانونيضة أو مضا اسضتطرئ إليضه مضن  قريضرا  قانونيضة           

قصضضضر احلكضضضم يف بيانضضضه مضضضن  لضضضك احسضضضباب  خاطئضضة إذ حملكمضضضة الضضضنق  اسضضضتكماا مضضضا 

 و ص يح هذا اوطأ ورئ  إىل أساسه السليم ئون حاجة لنق  احلكم املطعون فيه.

وحيث  نع  الطاعنة عل  احلكم املطعضون فيضه بالوجضه احوا مضن السضب  الثالضث والسضب         

ك أن الرابضضع  ال سضضائ يف االسضضتدالا واوطضضأ يف  طبيضضم القضضانون والقصضضور يف التسضضبي  ذلضض     

مضن العقضار موضضوأ الضدعوى، والطاعنضة       %50)املطعون ضدها الثانيضة( البائعضة ال هلضك إال    

و   نزأ من ا أا حصة أو  تنضازا عن ضا، إال أن املطعضون ضضدها الثانيضة  نازلضق        %50هلك 

% وال جيوز دضا أن  بيضع أكثضر     50رغم أن ا ال هلك إال  %76.75للمطعون ضد  احوا عن 

كان قسمة من عضة اسضتنائا إىل مضا     21/3/2001ن قرار التقسيم الصائر يف مما هلك ح

مت مضضن معاينضضة علضض  الطبيعضضة و   كضضن  غضضيري احلصضضيف يف امللكيضضة ومضضا يإكضضد ذلضضك أنضضه    

 در  امللكية اجلديدة للطاعنة واملطعون ضضدها الثانيضة منا ض ة     13/4/2014بتاريم 

، وملضضا كضضان 21/3/2001ة الصضضائر يف % و  يضضإثر علي ضضا قضضرار قسضضمة املن عضض   50بنسضضبة 
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سضضند امللكيضضة هضضو الضضذا يثبضضق ملكيضضة كضضي طضضرو وحصضضته يف املسضضكن موضضضوأ الضضدعوى  

وليس فطك احرض فإن املطعون ضدها الرابعة أخطضأ  بت ديضد حصضة املطعضون ضضدها      

كخطضضك احرض بضضأكثر ممضضا هضضو وارئ يف سضضند امللكيضضة و ضضوال للسضضما  دضضا بالتنضضازا عضضن    

كه بالرغم من أن الضنيف يف فطضك احرض  ضريح أنضه لضيس سضند ملكيضة        أكثر مما هل

وال يستخدم عوضا عنه وبالتالي  كون املطعون ضدها الثانية قد باعق أكثضر ممضا هلضك    

 %50ة الطاعنضة لنسضبة   كا يوج  بطض ن عقضد البيضع يف هضذا الشضم والتأكيضد علض  ملكيض        

فقضضد خضضالف القضضانون ممضضا يوجضض   واحلكضضم املطعضضون حينمضضا الت ضضق عمضضا ورئ بسضضند امللكيضضة

 نقضه.    

من املقرر أن حملكمة االستئناو أن  أخذ بأسضباب  وحيث إن هذا النعي مرئوئ ذلك أنه 

احلكم االبتدائي ئون إضافة مت  رأ  في ا ما يغين عن إيرائ رئ جديد. ملضا كضان ذلضك    

 مت صصضييف عضط   26/11/2000وكان احلكم االبتضدائي أقضام قضضاء  بأنضه بتضاريم      

ظ"  در قرار رئيس بلدية أبضو 17/12/2000وبتاريم  ..……… ..……التداعي باسم 

)زوج املضدع  علي ضا    ……………وصطيك املدن بتخصييف مسكن عط التداعي باسضم  

)اوصمة املدخلة املدعية  قاب ( منا ض ة لكضون احخضرية مطلقضة      ..……………ا ليا( 

 ضدر   21/3/2001ك أا مسضكن وبتضاريم   و عوا ث ثضة أط ضاا وأن .................. ال  لض   

بضث ل   ..………قرار البلدية بتقسيم عضط التضداعي فيمضا بين مضا علض  أن اضتيف املضدعو        

غضضرو حكوميضضة وثضض ل غضضرو إضضضافا  وئور ضضي ميضضا  ومطضضبم واحلضضوش أمضضام الغضضرو         

وخل  ضضا، واوصضضمة املدخلضضة اصضض ا ا لضضس وغرفضضة واحلضضوش أمضضام وخلضضف ا لضضس.          

 ضضدر قضضرار الللنضضة التن يذيضضة بنقضضي حصضضة املضضدعو .................. إىل    8/2/2007وبتضضاريم 

حمكمضضة أبضضو ظضض"  452/2005مطلقتضضه املضضدع  علي ضضا ................. ن ضضاذا للتن يضضذ رقضضم  

الشضضرعية ومت  سضضليي عضضط التضضداعي منا ضض ة بين مضضا... وهضضو احمضضر الضضذا  سضضتخليف منضضه  

 %50املضضدع  علي ضضا واوصضضمة املدخلضضة  احملكمضضة وفقضضا للمسضضتندا  املقدمضضة أن ملكيضضة 

لكضضي من مضضا وفقضضا ملسضضتندا  امللكيضضة. وكضضان احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضد أيضضد احلكضضم    

االبتدائي حسبابه، وكانق  لك احسباب قد  ناولق الرئ عل  ما اعتصضمق بضه الطاعنضة    

بأسباب سائغة كا يغين عن إيرائ رئ جديد، وهضي علضة كافيضة حلمضي قضضاء احملكمضة       

امق قد اعتمد  سند امللكية املتمسك به. و بق  العلة املنتقدة املنصبة عل  قسضمة  ما ئ

املن عضضة )امل ايضضأة املكانيضضة( الضض  ال  بضضق يف امللكيضضة وأيضضا كضضان الضضرأا في ضضا علضضة زائضضدة      

يستقيم قضاء احملكمة بدون ا، ويف ذلك رئ علض  مضا أثار ضه الطاعنضة ممضا يضض ي معضه        

  أساس .النعي كما ورئ بالسببط غري
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وحيث  نع  الطاعنة عل  احلكم املطعضون فيضه بالوجضه الثضاني مضن السضب  الثالضث ال سضائ         

يف االستدالا واوطأ يف  طبيم القانون والقصور يف التسبي  ذلك أنه قض  بضرف  طلض    

بط ن عقد بيع املسكن الشع" املةم بضط املطعضون ضضدهما احوا والثانيضة مضع أن املشضرأ       

حظضضضر التصضضضرو يف املسضضضاكن الشضضضعبية املخصصضضضة     2005لسضضضنة  3رقضضضم  وفقضضضا للقضضضانون 

للمضضواطنط ئون احلصضضوا علضض  موافقضضة مسضضبقة مضضن ا لضضس التن يضضذا وإال كضضان التصضضرو   

باط  وكضان الثابضق أن بلديضة املنطقضة الغربيضة اسضتند  علض  الكتضاب الصضائر مضن معضالي            

بيضع املطعضون ضضدها حصضت ا      بعضدم املمانعضة يف   14/3/2013وزير ةإون الرئاسضة بتضاريم   

وهذا الكتاب ال يغين عن إجازة ا لس التن يذا وإذ قض  احلكم املطعون فيه خب فضه  

 فقد أخطأ يف  طبيم القانون مما يوج  نقضه.  

ذلضك أنضه مضن املقضرر أن احوامضر والتوجي ضا  السضامية الض          وحيث إن هذا النعي غري سضديد  

 ضضذ  الصض ة أو بصضض ته حضضاكم إمضارة أبضضو ظضض"،    صضدر عضضن  ضاح  السضضمو رئضضيس الدولضة ب   

أوعضن ئيضضوان ولضي الع ضضد بالنسضضبة لبوامضر والتوجي ضضا  السضامية الضض   صضضدر عضن ئضضو ولضضي      

ع ضضد أبضضو ظضض". ال يشضض يف  ضضدورها يف  ضضورة مراسضضيم وإ ضضا يكت ضض  بتبليغ ضضا مضضن اجل ضضة  

مية الضض   صضضدر املختصضضة قانونضضا )وزارة ةضضإون الرئاسضضة بالنسضضبة لبوامضضر والتوجي ضضا  السضضا

عن  اح  السمو رئيس الدولة ب ذ  الص ة أو بص ته حاكم إمضارة أبضو ظض"، ويف ئيضوان     

ولي الع د بالنسبة لبوامر والتوجي ا  السامية ال   صضدر عضن ئضو ولضي ع ضد أبضوظ".(       

حبسضضبان ا املإهنضضة علضض  إب غ ضضا ووضضضع ا موضضضع التن يضضذ بالتنسضضيم مضضع اجل ضضا  انئاريضضة      

ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه التزم القواعضد الضوارئة يف املسضاق املتقضدم     املعنية. 

وأقام قضاء  بأن املدع  علي ضا أ ضليا قامضق ببيضع حصضت ا إىل املضدعي كوجض  عقضد البيضع          

بعضضد أخضضذ إذن وزارة ةضضإون    29/08/2017املسضضلي لضضدى بلديضضة املنطقضضة الغربيضضة بتضضاريم     

بالسما  للمدع  علي ا ببيضع نصضيب ا مضن املسضكن      14/3/2013الرئاسة الصائر بتاريم 

الشع" حمي التداعي بعد أخضذ التع ضد بعضدم املطالبضة مسضتقب  بضأا عقضار سضكين بإمضارة          

احلصضوا  أبو ظ" وهو احمر الذا يكون معه ئفع املدعية  قاب  بشأن بط ن العقد لعدم 

قضانون. وملضا كضان هضذا الضذا      عل  موافقة مسبقة من ا لس التن يذا عل  غري سند مضن ال 

أقام عليه احلكم املطعون فيه قضاء  سائغا وال فال ة فيه للقانون فإن النعضي عليضه ب ضذا    

 الوجه يكون عل  غري أساس مما يتعط معه رف  الطعن.
 

********** 
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 )مدني( 26/10/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد عبدالس م العيائا 

 عضوية املستشارين: ضياء الدين عبد ا يد، طارق فت ي يوسف.و

(139) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  212)الطعن رقم 

 ا  اقية ئولية. أمر عل  عريضة.  ن يذ. إجراءا  " إجراءا  التن يذ ". سند  ن يذا. 

ة ا  اقيضضة التعضضاون القضضانوني والقضضضائي بضضط ئولضضة انمضضارا  العربيضضة املت ضضدة واململكضض   -

احرئنية ادا.ية. ةرويف االمر بتن يذ االحكام القضائية الصائرة من بلد لضدى االخضر.   

 من اال  اقية. 12، 19،  18املوائ 

اقتصار م م اديئة القضائية املختصة لدى البلد املطلوب إليه احلكضم علض  الت قضم     -

أم ال ئون ممضضا إذا كضضان قضضد  ضضوافر  فيضضه الشضضرويف املنصضضو  علي ضضا يف هضضذ  اال  اقيضضة      

 التعرض ل  يف املوضوأ. مثاا.

  

مضضن ا  اقيضضة التعضضاون القضضانوني والقضضضائي السضضارية بضضط  22و  19و  18م ضضائ نضضيف املضضوائ 

ئولضضة انمضضارا  العربيضضة املت ضضدة واململكضضة احرئنيضضة ادا.يضضة يعضض و كضضي مضضن البلضضدين       

حمضر املقضضي بضه    املتعاقدين باححكام الصائرة من حماكم البلد ا خضر احلضائزة لقضوة ا   

وين ضضذها يف إقليمضضه وفضضم اححكضضام الضضوارئة ب ضضذا ال صضضي. وال جيضضوز للسضضلطة القضضضائية      

املختصة لدى الطرو املطلضوب التن يضذ إليضه أن  ب ضث يف أسضاس الضدعوى وال أن  ضرف         

 ن يذ احلكم إال يف احلضاال  ا  يضة : ... و قتصضر م مضة اديئضة القضضائية املختصضة لضدى         

ب إليضضه احلكضضم علضض  الت قضضم ممضضا إذا كضضان قضضد  ضضوافر  فيضضه الشضضرويف          البلضضد املطلضضو 

املنصضضو  علي ضضا يف هضضذ  اال  اقيضضة أم ال ئون التعضضرض ل  ضضيف املوضضضوأ ومضضن ثضضم  صضضدر   

يف  2018لسضنة   57مضن قضرار جملضس الضوزراء رقضم       87أمرها بالتن يذ. والنيف يف املائة 

ض احملضضررا  املوثقضضة وحماضضضر      1ةضضان ال ئ ضضة التنظيميضضة لقضضانون انجضضراءا  املدنيضضة: "     

الصلح ال   صدق علي ا احملاكم يف بلد أجن" جيضوز احمضر بتن يضذها يف الدولضة بضذا       

ض يطل  احمضر   2الشرويف املقررة يف قانون ذلك البلد لتن يذ مثي   ا الصائرة يف الدولة. 

التن يضضذ بضضذا  ( مضضن هضضذ  املضضائة بعريضضضة  قضضدم لقاضضضي 1بالتن يضضذ املشضضار إليضضه يف البنضضد )

( مضضن هضضذ  ال ئ ضضة 85( مضضن املضضائة )2انجضضراءا  والشضضرويف املنصضضو  علي ضضا يف البنضضد ) 
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ض يطلضضض  احمضضضر     2( مضضضن ال ئ ضضضة " ... 85( مضضضن املضضضائة )2..."، وكضضضان الضضضنيف يف البنضضضد )

( مضن  16بالتن يذ بعريضة  قدم من ذا الشأن مشتملة علض  البيانضا  احملضدئة يف املضائة )    

ىل قاضي التن يضذ، ويصضدر القاضضي أمضر  خض ا ث ثضة أيضام علض  احكثضر          هذ  ال ئ ة إ

مضضضن  ضضضاريم  قضضضد  ا، وجيضضضوز اسضضضتئنافه وفقضضضا للقواعضضضد وانجضضضراءا  املقضضضررة السضضضتئناو  

من ال ئ ة ال صي القواعضد املنصضو  علي ضا يف هضذا      87اححكام ..." والنيف يف املائة 

دولضضة وغريهضا مضن الضضدوا يف ةضأن  ن يضضذ    ال صضي بأحكضام املعاهضضدا  واال  اقيضا  بضط ال    

اححكضضام واحوامضضر والسضضندا  احجنبيضضة، ممضضا مضضإئا  أن ئور قاضضضي التن يضضذ ك كمضضة   

أبوظ" االبتدائية فيما ايف  ن يذ اححكام واحوامر والسندا  الصضائرة يف اململكضة   

ر علضضض  احرئنيضضضة ادا.يضضضة املطلضضضوب  ن يضضضذها يف ئولضضضة انمضضضارا  العربيضضضة املت ضضضدة يقتصضضض 

الت قم من  وافر الشرويف ال  نصق علي ا ا  اقية التعضاون القضانوني والقضضائي املةمضة     

بط البلدين يف السند التن يذا والشضرويف الض  نصضق علي ضا ال ئ ضة التنظيميضة فيمضا ال        

يتعارض مع نصو  اال  اقية املضذكورة وحضاا  ضوفر  لضك الشضرويف علض  قاضضي التن يضذ         

لصيغة التن يذيضة علض  السضند املطلضوب  ن يضذ  يف الدولضة، ئون أن       أن يصدر أمر  بوضع ا

يب ضضث يف أسضضاس الضضدعوى أو النضضزاأ الضضذا  ضضدر فيضضه احلكضضم أو السضضند، أو التعضضرض       

ل  يف املوضوأ، وال جيوز رف  الطل  إال إذا  وفر  إحدى احلاال  املنصضو  علي ضا   

لصضائر يف القضضية رقضم    من اال  اقية. ملا كضان ذلضك وكضان احلكضم ا     19حصرا باملائة 

من حمكمة التمييز باململكة احرئنية ادا.ية ض أحملتج بضه مضن الطاعنضة      720/2021

عل  وقف  ن يذ السند موضوأ التن يذ ض أن الطاعنة ولضئن كانضق قضد استصضدر  قضرارا      

 1107/2020يف الطلضض  رقضضم  5/3/2020عضضن حمكمضضة بدايضضة حقضضوق عمضضان بتضضاريم  

بوقضضضف إجضضضراءا  القضضضضية  3760/2020ئيضضضة احلقوقيضضضة رقضضضم املقضضضدم يف الضضضدعوى البدا

 ن يضضذ عمضضان حلضضط البضضق يف القضضضية املوضضضوعية. فضضإن     14653/2017التن يذيضضة رقضضم 

هضضضذا القضضضرار قضضضد مت فسضضضخه مضضضن حمكمضضضة االسضضضتئناو باالسضضضتئناو حقضضضوق عمضضضان رقضضضم   

وقضضق حمكمضضة التمييضز بضضنق  احلكضم املطعضضون فيضه وإعضضائة احوراق      8392/2020

صضضدرها نجضضراء املقتضضض  القضضانوني، علضض  سضضند أن املميضضزة    قضضم بضضدفع الرسضضم         إىل م

القانوني كام  أمام حمكمة الدرجضة احوىل ...كمضا حتقضم علض  املسضتأنف فضرق رسضم        

... مما كان يتعط  كلي  ما بدفع ال ضرق خض ا م لضة حتضدئها احملكمضة حن ذلضك مضن        

احملضتج ب ضا    قض  بوقضف  ن يضذ السضند       متطلبا  النظام العام، ومن ثم فإن اححكضام  

التن يذا خ فا ملا ورئ بسب  النعي بي أعائ  احوراق إىل مصدرها ض حمكمضة الدرجضة     

احوىل ض لتكليف الطاعنة بضدفع فضرق الرسضم عضن ئعواهضا، وملضا كضان احلكضم املطعضون           
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حالضة مضن   فيه قد التزم باملقتضضيا  القانونيضة سضال ة البيضان، وانت ض  إىل عضدم حتقضم أا        

من اال  اقية ال   ستوج  رف   ن يضذ احلكضم    19احلاال  املنصو  علي ا يف املائة 

الصضائر يف اململكضة احرئنيضة     969وأيد أمر قاضي التن يذ بتن يذ السند التن يذا رقم 

 192.972ادا.يضضة فيمضضا  ضضضمنه مضضن إلضضزام املطلضضوب ضضضدها بضضأن  ضضإئا للطالضض  مبلضض      

 يح القضانون وكانضق مضا  نعضا  عليضه الطاعنضة ال يسضتند علض          ئينار أرئنضي. فقضد طبضم  ض    

 .أساس مما يتعط معه رف  الطعن

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

وحيث إن الوقائع ض عل  ما يبط من احلكم املطعون فيه وسائر احوراق ض  ت صضي يف أن    

ة يف مواج ض  28/2019املطعون ضد  قدم إىل قاضضي التن يضذ بضأبو ظض" العريضضة رقضم       

الطاعنة من أجي  ن يذ احلكم الن ائي البا  الصائر مضن اململكضة احرئنيضة ادا.يضة،     

 .……( للعقضضضارين رقمضضضي ..………وأساسضضضه عقضضضد الضضضرهن الرئضضضي املصضضضدق رقضضضم )  

ئينضضضضار أرئنضضضضي كوجضضضض   600.000ض  مقابضضضضي مبلضضضض       ..… - .……حضضضضوض  ……و

إعضض ن والضضد   سضضلي عضضام / أ ( ومت  2017ض    14653) 1105الضضدعوى التن يذيضضة رقضضم   

املطعون ضدها ووكيل ا يف اململكة احرئنية ادا.ية بالسند التن يذا وطعضن يف سضند   

الدين والرهن أمضام حمكمضة التن يضذ ورفض  الطعضن فقضام بضالطعن علض  قضرار حمكمضة           

التن يضضذ أمضضام حمكمضضة اسضضتئناو عمضضان فضضتم رئ االسضضتئناو موضضضوعا، وأنضضه مت  سضضليي    

ئينار  192.972لطاعن و ر د له بذمة املن ذ ضدها مبل  العقارين املذكورين باسم ا

و در حبق ا أمضر حضبس و قضدم بالطلض  نلزام ضا بسضدائ هضذا املبلض  أو مضا يعائلضه بعملضة            

أ ضدر قاضضضي التن يضضذ بضأبو ظضض" احمضضر بتن يضضذ    16/1/2020ئولضة انمضضارا ، وبتضضاريم  

ية فيما  ضضمنه مضن إلضزام    الصائر يف اململكة احرئنية ادا. 969السند التن يذا رقم 

ئينار أرئنضي. اسضتأن ق الطاعنضة هضذا      192.972املطلوب ضدها بأن  إئا للطال  مبل  

حكمضق حمكمضضة   23/03/2021. و لسضضة 113/2021احلكضم باالسضضتئناو رقضم   

االستئناو بوقف االستئناو  عليقا حلط فصي حمكمة التمييز احرئنية يف الطعن رقضم  

ط ما  س ر عنه نتيلة احلكم الذا سيصدر يف الدعوى وكذلك إىل ح 720/2021

املقامضضة يف وجضضه املسضضتأنف ضضضد  و خضضرين، طعضضن املطعضضون ضضضد  يف   4670/2020رقضضم 

حكمضضضق احملكمضضضة   29/06/2021، و لسضضضة 98/2021احلكضضضم بضضضالنق  رقضضضم  

مصدر ه لنظرهضا مضن جديضد    بنق  احلكم املطعون فيه وإحالة القضية عل  احملكمة 

بضرف  االسضتئناو    2/8/2021ن، وبعضد انحالضة قضضق احملكمضة بتضاريم      طبقضا للقضانو  
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، طعنضضق الطاعنضضة علضض  هضضذا احلكضضم بضضالنق  املاثضضي، وقضضدم   و أييضضد احلكضضم املسضضتأنف

املطعون ضد  مذكرة برفضه وعرض الطعضن علض  هضذ  احملكمضة بغرفضة مشضورة ورأ        

 أنه جدير بالنظر وحدئ  جلسة لنظر .

كضضم املطعضضون فيضضه فال ضضة القضضانون واوطضضأ يف  طبيقضضه   وحيضضث  نعضض  الطاعنضضة علضض  احل 

و  سري  ذلك أن السند املطلوب  ن يذ    يستوو كامي الشرويف القانونية ال  نصضق  

علي ضضا ا  اقيضضة التعضضاون القضضانوني والقضضضائي املةمضضة بضضط ئولضضة انمضضارا  العربيضضة املت ضضدة     

ن انجضراءا  املدنيضة بشضأن  ن يضذ     واململكة احرئنية ادا.يضة وال ئ ضة التنظيميضة لقضانو    

مسضتعلي   1107/2020اححكام واحوامر والسضندا  احجنبيضة، ذلضك أن القضرار رقضم      

عمضضان قضضض  بوقضضف  ن يضضذ احلكضضم الصضضائر يف الضضدعوى )احلكضضم احجضضن"( و أيضضد هضضذا 

بإلغضضضاء  720/2021القضضرار بضضاحلكم الصضضائر مضضن حمكمضضة التمييضضز يف الطعضضن رقضضم         

 14653/2017لقاضضضي بإلغضضاء قضضرار وقضضف  ن يضضذ احلكضضم رقضضم    احلكضضم االسضضتئنايف ا

 ن يذ حمكمة عمان حلط  دور حكم يف الدعوى املوضضوعية املرفوعضة مضن الطاعنضة     

ضد املطعون ضضد ، وهضذا احمضر أئعض  إىل رفض  طلض  املطعضون ضضد  بتن يضذ احلكضم           

السضند  احجن" لصدور قرار من حمكمة فتصة بوقف  ن يذ هذا القرار ومضن ثضم فضإن    

التن يضضذا موضضضوأ احمضضر علضض  عريضضضة مت إيقافضضه وإلغضضاء احلكضضم حلضضط  ضضدور حكضضم     

 خضضر، وأ ضضبح السضضند املطلضضوب  ن يضضذ  غضضري مكتمضضي الشضضرويف،، فضضض  عضضن أن هنضضا       

ئعضضوى أخضضرى منظضضورة أمضضام احملكمضضة املختصضضة بضضاحرئن بضضط ن ضضس احطضضراو أقامت ضضا          

احمانة، لضذلك كضان علض  احلكضم      الطاعنة لبط ن سند الرهن وا  ام الوكيي خبيانة

املطعون فيضه إلغضاء احمضر علض  عريضضة ، وإذ خضالف ذلضك فقضد أخطضأ يف  طبيضم القضانون            

 مما يوج  نقضه.              

مضن ا  اقيضة    22و  19و  18أن م ضائ نضيف املضوائ    وحيضث إن هضذا النعضي غضري سضديد ذلضك       

ربيضضضة املت ضضضدة واململكضضضة التعضضضاون القضضضانوني والقضضضضائي السضضضارية بضضضط ئولضضضة انمضضضارا  الع 

احرئنية ادا.ية يع و كي مضن البلضدين املتعاقضدين باححكضام الصضائرة مضن حمضاكم        

البلضد ا خضضر احلضضائزة لقضضوة احمضر املقضضضي بضضه وين ضضذها يف إقليمضه وفضضم اححكضضام الضضوارئة    

ب ذا ال صي. وال جيوز للسلطة القضائية املختصة لدى الطضرو املطلضوب التن يضذ إليضه أن     

ب ضضضث يف أسضضضاس الضضضدعوى وال أن  ضضضرف   ن يضضضذ احلكضضضم إال يف احلضضضاال  ا  يضضضة: ...         

و قتصر م مة اديئة القضضائية املختصضة لضدى البلضد املطلضوب إليضه احلكضم علض  الت قضم          

ممضضا إذا كضضان قضضد  ضضوافر  فيضضه الشضضرويف املنصضضو  علي ضضا يف هضضذ  اال  اقيضضة أم ال ئون      
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مضن قضرار    87ا بالتن يضذ. والضنيف يف املضائة    التعرض ل  يف املوضوأ ومن ثم  صدر أمرهض 

يف ةضضان ال ئ ضضة التنظيميضضة لقضضانون انجضضراءا      2018لسضضنة  57جملضضس الضضوزراء رقضضم   

ض احملضضررا  املوثقضضة وحماضضضر الصضضلح الضض   صضضدق علي ضضا احملضضاكم يف بلضضد        1املدنيضضة: " 

البلضد لتن يضذ   أجن" جيوز احمر بتن يذها يف الدولة بذا  الشرويف املقررة يف قانون ذلك 

( مضن هضذ    1ض يطل  احمر بالتن يذ املشضار إليضه يف البنضد )     2مثي   ا الصائرة يف الدولة. 

املضضائة بعريضضضة  قضضدم لقاضضضي التن يضضذ بضضذا  انجضضراءا  والشضضرويف املنصضضو  علي ضضا يف      

( مضن املضائة   2( مضن هضذ  ال ئ ضة ..." ، وكضان الضنيف يف البنضد )      85( من املضائة ) 2البند )

ض يطلض  احمضضر بالتن يضضذ بعريضضضة  قضدم مضضن ذا الشضضأن مشضضتملة      2ن ال ئ ضضة " ... ( مض 85)

( مضضن هضضذ  ال ئ ضضة إىل قاضضضي التن يضضذ، ويصضضدر    16علضض  البيانضضا  احملضضدئة يف املضضائة )  

القاضي أمر  خ ا ث ثة أيام علض  احكثضر مضن  ضاريم  قضد  ا، وجيضوز اسضتئنافه وفقضا         

مضن ال ئ ضة ال    87او اححكام ..." والنيف يف املضائة  للقواعد وانجراءا  املقررة الستئن

صضضي القواعضضد املنصضضو  علي ضضا يف هضضذا ال صضضي بأحكضضام املعاهضضدا  واال  اقيضضا  بضضط      

الدولة وغريهضا مضن الضدوا يف ةضأن  ن يضذ اححكضام واحوامضر والسضندا  احجنبيضة، ممضا           

 ن يضذ اححكضام    مإئا  أن ئور قاضي التن يذ ك كمضة أبضوظ" االبتدائيضة فيمضا اضيف     

واحوامضضر والسضضندا  الصضضائرة يف اململكضضة احرئنيضضة ادا.يضضة املطلضضوب  ن يضضذها يف ئولضضة    

انمضضارا  العربيضضة املت ضضدة يقتصضضر علضض  الت قضضم مضضن  ضضوافر الشضضرويف الضض  نصضضق علي ضضا      

ا  اقيضضة التعضضاون القضضانوني والقضضضائي املةمضضة بضضط البلضضدين يف السضضند التن يضضذا والشضضرويف 

علي ضا ال ئ ضضة التنظيميضة فيمضضا ال يتعضارض مضضع نصضو  اال  اقيضضة املضضذكورة     الض  نصضضق  

وحاا  وفر  لضك الشضرويف علض  قاضضي التن يضذ أن يصضدر أمضر  بوضضع الصضيغة التن يذيضة           

عل  السند املطلوب  ن يذ  يف الدولة، ئون أن يب ث يف أساس الضدعوى أو النضزاأ الضذا    

املوضضوأ، وال جيضوز رفض  الطلض  إال      در فيه احلكم أو السند، أو التعضرض ل  ضيف   

مضضن اال  اقيضضة. ملضضا كضضان  19إذا  ضضوفر  إحضضدى احلضضاال  املنصضضو  علي ضضا حصضضرا باملضضائة 

مضضضن حمكمضضضة التمييضضضز  720/2021ذلضضضك وكضضضان احلكضضضم الصضضضائر يف القضضضضية رقضضضم  

باململكضضة احرئنيضضة ادا.يضضة ض أحملضضتج بضضه مضضن الطاعنضضة علضض  وقضضف  ن يضضذ السضضند موضضضوأ    

ن الطاعنة ولئن كانق قد استصدر  قرارا عن حمكمة بدايضة حقضوق عمضان    التن يذ ض أ 

املقضضضضضدم يف الضضضضضدعوى البدائيضضضضضة  1107/2020يف الطلضضضضض  رقضضضضضم  5/3/2020بتضضضضضاريم 

 14653/2017بوقف إجراءا  القضضية التن يذيضة رقضم     3760/2020احلقوقية رقم 

 فسضضخه مضضن   ن يضضذ عمضضان حلضضط البضضق يف القضضضية املوضضضوعية. فضضإن هضضذا القضضرار قضضد مت        

وقضضضق حمكمضضة  8392/2020حمكمضضة االسضضتئناو باالسضضتئناو حقضضوق عمضضان رقضضم   
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التمييضضز بضضنق  احلكضضم املطعضضون فيضضه وإعضضائة احوراق إىل مصضضدرها نجضضراء املقتضضض          

القضضانوني، علضض  سضضند أن املميضضزة    قضضم بضضدفع الرسضضم القضضانوني كضضام  أمضضام حمكمضضة    

فضرق رسضم ... ممضا كضان يضتعط  كلي  مضا       الدرجة احوىل ...كمضا حتقضم علض  املسضتأنف     

بدفع ال رق خ ا م لة حتدئها احملكمة حن ذلك من متطلبا  النظضام العضام، ومضن ثضم     

فإن اححكام احملضتج ب ضا    قض  بوقضف  ن يضذ السضند التن يضذا خ فضا ملضا ورئ بسضب            

نضضة النعضضي بضضي أعضضائ  احوراق إىل مصضضدرها ض حمكمضضة الدرجضضة احوىل ض لتكليضضف الطاع       

بدفع فرق الرسضم عضن ئعواهضا، وملضا كضان احلكضم املطعضون فيضه قضد التضزم باملقتضضيا             

القانونية سال ة البيان، وانت   إىل عدم حتقم أا حالة من احلاال  املنصو  علي ضا يف  

وأيضضد أمضضر قاضضضي التن يضضذ مضضن اال  اقيضضة الضض   سضضتوج  رفضض   ن يضضذ احلكضضم  19املضضائة 

الصضائر يف اململكضة احرئنيضة ادا.يضة فيمضا  ضضمنه        969بتن يذ السضند التن يضذا رقضم    

ئينضضار أرئنضضي. فقضضد طبضضم  192.972مضضن إلضضزام املطلضضوب ضضضدها بضضأن  ضضإئا للطالضض  مبلضض   

 ضض يح القضضانون وكانضضق مضضا  نعضضا  عليضضه الطاعنضضة ال يسضضتند علضض  أسضضاس ممضضا يضضتعط معضضه  

 رف  الطعن.
 

********** 
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 )إئارا( 27/10/2021جلسة  

 رئيس الدائرة. –املستشار/ عبدالعزيز اليعكوبي  برئاسة السيد

 وعضوية املستشارين: إبراهيم سيد أمحد الط ان، طارق فت ي يوسف.

(140) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  78)الطعن رقم 

( ا  اقية ئولية. خدمة مدنية. قانون " سضريانه". قضرار إئارا. مضوارئ بشضرية وموظ ضون      1

 عموميون.  رقية.  

  الدولية كلضرئ ابرام ضا والتصضديم علي ضا ونشضرها وفضم احوضضاأ املقضررة         اال  اقيا -

يكون دا قضوة القضانون. اعتبارهضا جضزءًا مضن قضوانط الضدلوة الداخليضة جيض   ن يضذها ئون           

حاجة إب   ضدور قواعضد لتن يضذها. ةضريف ذلضك. اال يوجضد لنصو ض ا مضا يضدا علض  غضري            

إذ يكضضضون  ن يضضضذها متعضضضذرًا بضضضدون  ذلضضضك مضضضن اسضضضتلزام  ضضضدور قواعضضضد  ن يذيضضضة بشضضضأن ا 

 اححكام الت صيلية ال  ينايف للقواعد التن يذية أن  تضمن ا.

  

( ا  اقية ئولية. خدمة مدنية. قانون " سضريانه". قضرار إئارا. مضوارئ بشضرية وموظ ضون      2

 عموميون.  رقية.

قضاء احلكم برف  طل  الطاعنة وه  حتمي  جنسية أحدى ئوا جملس التعضاون   -

ليلضضي كسضضاوا  ا كضضواطين ئولضضة انمضضارا  يف اجل ضضة انئاريضضة الضض   عمضضي ب ضضا اعمضضااًل   او

ال  اقيضة التعضضاون االقتصضضائا بضط ئوا جملضضس التعضضاون اوليلضي املصضضدق علي ضضا كوجضض     

 أسيسا عل  عدم  ضدور أيضة  شضريعا  ئاخليضة  وجض        2002لسنة  55املرسوم بقانون 

عضضضاون اوليلضضضي ومضضضواطن  الدولضضضة العضضضامليط يف   املسضضضاواة بضضضط مضضضواطين ئوا جملضضضس الت 

 اجل ا  احلكومية وقواعد  ن يذها.   يح.  

  

أنه ولئن كانق اال  اقيا  الدولية كلرئ إبرام ا والتصديم علي ا ونشضرها وفقضا    -1

لبوضضضاأ املقضضررة يكضضون دضضا قضضوة القضضانون، و صضضبح جضضزءا مضضن قضضوانط الدولضضة الداخليضضة،  

ون حاجة إىل  دور قضضواعد لتن يذهضضا ةضأن ا يف ذلضك ةضأن أا     ويكون  ن يذها واجبا ئ

قانضضضون ئاخلضضي، إال أن ذلضضك مشضضرويف بضضأال يوجضضضد بنصو ضض ا مضضا يضضدا علضض  غضضري ذلضضك مضضن   

اسضضتلزام  ضضدور قواعضضضد  ن يذيضضة بشضضأن ا، أو يكضضون  ن يضضذها متعضضذرا بضضدون اححكضضام      
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حضضضدوئ معطيضضا  كضضي   الت صضضيلية الضض  يضضرائ للقواعضضد التن يذيضضة أن  تضضضمن ا، وذلضضك يف  

حالضضة واقعيضضة علضض  حضضضدة وفضضم ظروف ضضا وم بسضضا  ا ومضضا يتصضضي ب ضضا مضضن خصو ضضيا ، ال   

انئارا والعضاملط بضه،     كن  اوزها أو إهضدارها، ال سضيما وإن  علضم احمضضضر باجل ضاز    

 125املضائة  حت  ال يربك هضضذا اجل از ويضطرب نشايف انئارة، ملضا كضان ذلضك وكانضق    

نيف علضض  أن "  قضضضوم حكومضضا  انمضضارا  باصضضاذ مضضا ينبغضضي مضضن  ضضدابري     مضضضن الدسضضتور  ضض 

لتن يذ القوانط الصائرة عضضن االحتائ واملعاهدا  واال  اقيا  الدوليضة الض  يةم ضا، كضا     

... "  يف ذلك إ ضدار القضوانط واللضوائح والقضرارا  واحوامضر احملليضة ال زمضة دضذا التن يضذ         

بط ئوا جملس التعاون لدوا اولضيج العربيضة الض   سضتند      اال  اقية االقتصائية وكانق

وإن  2002لسضضنة  55إلي ضضا الطاعنضضة واملصضضدق علي ضضا كوجضض  املرسضضوم االحتضضائا رقضضم      

علضضضض  أن " يعامضضضضي مواطنضضضضو ئوا ا لضضضضس الطبيعيضضضضون   3كانضضضضق قضضضضضضد نصضضضضق يف املضضضضائة   

ن   ريضم أو هييضز   واالعتباريون يف أا ئولة من الدوا احعضاء ن س معاملة مواطني ضا ئو 

العمضضضضضي يف القطاعضضضضضا   - 2....  - 1يف كافضضضضضة ا ضضضضضاال  االقتصضضضضضائية والسضضضضضيما :  

..... " إال أن ضا قضضضد نصضق يف ذا  املضضائة علض  أن "       - 10..... -3احلكومية واحهليضضة.  

 تضضض م الضضضدوا احعضضضاء علضض  اسضضتكماا القضواعضضضد التن يذيضضضة الك يلضضة بتن يضضضذ ذلضضك ...."   

 تخضضذ الضضدوا احعضضضاء السياسضضا  ال زمضضة لتطضضوير      -1علضضض  أن" 16املضضائة ونصضضق يف

و وحيضضد أنظمضضة و شضضريعا  العمضضي في ضضا، وإزالضضة العقبضضا  الضض   عضض ض انتقضضاا احيضضدا        

العاملة الوطنيضة فيمضا بضط ئوا ا لضس، واعتبضار مضواطين ئوا ا لضس العضاملط يف غضري          

علضض  أن "  28كمضضا نصضضق يف املضضائة   .... " ئودضضم ضضضمن النسضض  املطلوبضضة لتضضوطط العمالضضة 

 تخضضذ الضضدوا احعضضضاء انجضضراءا  ال زمضضة للمصضضائقة علضض  هضضضضذ  اال  اقيضضة والقضضرارا        

الصضضائرة  طبيقضضا ححكام ضضا والقيضضام بنشضضرها بوسضضائي النشضضر الرئيضضة ووضضضع ا موضضضع   

ا موضضضع "  ممضضا يضضدا  ضض ء ووضضضو  علضض  أنضضه يلضضزم لوضضضع اال  اقيضضة املشضضار إلي ضض  التن يضضذ 

التن يذ ضرورة  دور قضواعد   صيلية مضن السضلطة املختصضة  ضنظم مضا ورئ في ضا بصضيغة       

مضضواطين ئوا ا لضضس يف أا ئولضضة مضضن الضضدوا احعضضضاء ذا  املعاملضضة   عامضضة بشضضأن معاملضضة

هي احكثضر قضضدرة علض  انملضام بت صضي        املقررة ملواطين الدولة، باعتبار أن كي ئولة 

كضا يضإئا إىل حتويضي النصضو  القانونيضة العامضة إىل قضضواعد   صضيلية         احمور وجزئيا  ضا  

 اجل از انئارا وي ضدئ نشايف انئارة.والقضوا بغري ذلك من ةأنه أن يربك  قابلة للتن يذ،

املسضضتأن ة احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضضضد أورئ يف قضضضائه ب ضضذا الشضضأن أن "    إذا كضضان  -2

لتعضضاون اوليلضضي ).............. اجلنسضضية( ....  ئوا جملضضس ا)املدعيضضة( هضضي إحضضدى مواطنضضا    

  يثبق  ضدور أيضضة  شضريعا  ئاخليضة أخضرى  وجض  املسضاواة بضط مضواطين ئوا جملضس          و
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التعاون اوليلي ومواطين الدولة العاملط يف اجل ا  احلكومية، احمر الضذا يضض     

الضضضوظي ي  معضضضه طلضضض  املدعيضضضة احوا بشضضضأن  سضضضوية حالت ضضضا الوظي يضضضة بتعضضضديي وضضضضع ا      

" وعليضضه  ومسضضاوا  ا بزم ئ ضضا مضضن املضضوظ ط املضضواطنط علضض  غضضري أسضضاس خليقضضا بضضالرف    

مسضضضاوا  ا وحبسضضضبان أن طلبضضضا  الطاعنضضضة إىل جانضضض  مضضضا  قضضضضدم قضضضضد جضضضاء  خبصضضضو     

بنظرائ ا مضن املواطنط انمارا يط بشكي عضام، وكان ما أورئ ه فيما يتعلم باالسضتنائ  

بشضضأن املضضوارئ البشضضرية يف إمضضارة     2016لسضضنة  6انون رقضضضم مضضن القضض  26إىل نضضيف املضضائة  

  خضيف فيضضه انئارة... ، لضذلك يكضون مضا خلضيف       أبوظ"، وهضي املتعلقضة بال قيضة، ممضا     

إليه احلكم املطعون فيه مصائفا للنتيلضة الصض ي ة قانونضا، ويكضون النعضي عليضه كضا        

 ذكر غري ذا أساس، مما يتعط معه رفض  الطعضضن.

 ضضضضضضضضضضضضضضةاحملكمضض

وحيث إن الوقائع عل  ما يبط مضن احلكم املطعضون فيه وسضائر احوراق  ت صضي فضضي أن    

إئارا بتاريضضضضضضضم  2021لسنضضضضضضة  25الطاعضضضضضضنة كانضضضضضق قضضضضضضضضد أقضضضضضضامق الدعضضضضضضوى رقضضضضضضضم   

بقبضضوا الدعضضضوى ةضضك ، ويف املوضضضوأ بإلغضضاء القضضضضرار   طالبضضة احلكضضضم:  10/3/2021

 ضضا بضضرف   عضضديي وضضضع ا الضضوظي ي والقضضضاء جمضضدئا بتعضضديي       الصضضائر مضضن املضضدع  علي  

وضضضع ا وذلضضك كسضضاوا  ا بنظرائ ضضا مضضضن املضضواطنط انمارا ييضضضن فيمضضا يتعلضضم بال قيضضا          

وحتض    19/10/2008واالمتيازا  املالية والوظي ية بأثر رجعي مضضن  اريضضضم التعضيط يف   

ريف ومقابضي أ عضاب احملامضاة، وذلضك     ن اية اودمة، وإلضضزام املدع  علي ا الرسوم واملصا

علضض  سضضند مضضضن أن ضضا ........... اجلنسضضية و عمضضي لضضضدى الكليضضة املضضدع  علي ضضا منضضذ  ضضاريم           

كوجضضض  عقضضضضد  وظيضضضف بوظي ضضضة مساعضضضضد إئارا، واسضضضتمر  يف أئاء      19/10/2008

عملضض ا حتضض   قلضضد  وظي ضضة مسضضاعد  ن يضضذا ككتضض  عميضضد الكليضضة، و قضضدمق بطلضض    

ظي ي وذلك مساواة كضواطين ئولضة انمضارا  اسضتنائا ال  اقيضة التعضاون        عديي وضع ا الو

االقتصائا بط ئوا جملس التعاون اوليلي واملصدق علي ا كوج  املرسوم االحتضضائا  

 20/12/2020، إال أن املضضدع  علي ضضا رفضضضق طلب ضضا بتاريضضضم    2002لسضضنة  55رقضضضضم 

أجابت ضضضضا  13/1/2021يم ، وبتضضضضار27/12/2020ممضضضضا ئعاهضضضضا إىل الضضضضتظلم بتضضضضاريم  

و   ب ضضا الللنضضة   26/1/2021بضضالرف ، فتظلمضضق أمضضام جلنضضة االع اضضضا  بتضضاريم    

احمضضر الضضذا حضضدا ب ضا إىل إقامضة      خ ا املدة القانونية وهضو ما يعد كثابة رف  ضضمين،  

 دوولق الدعضوى أمام إئارة الدعضضوى لت ضضريها، ثضم    الدعضضوى بالطلبا  سال ة البيان، و

 13/4/2021م حمكمة أوا ئرجة عل  الن و املبط ك اضر اجللسضا ، وبتضاريم   أما
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قضدم احلاضر عضضن املدعية مذكرة طل  يف ختام ضا احلكضم: بقبضوا الضدعوى ةضك ،      

وقبضضضي ال صضضضي يف املوضضضضوأ بنضضضدب خضضضبري متخصضضضيف يف املضضضوارئ البشضضضرية  كضضضون م متضضضه  

واطنط يعملضضضون يف ذا  االطضضض أ علضضض  ملضضضف خدمضضضة املدعيضضضة، وكضضضذلك مل ضضضا  املثضضضي ملضضض

الدرجة الوظي يضة لبيضان مضا  سضت قه املدعيضة مضضضن امتيضازا  ماليضة منضذ  ضاريم التعضيط يف            

مضضن قضضانون املضضوارئ   26وحتضض   ضضاريم انت ضضاء اودمضضة عمضض  بضضنيف املضضائة    19/10/2008

بإلغضضاء القضضرار الصضضائر بضضرف   عضضديي  -1البشضضرية يف إمضضارة أبضضوظ" ....، ويف املوضضضوأ: 

املدعيضضضة والقضضضضاء جمضضضدئا بتعضضضديي وضضضضع ا كسضضضاوا  ا بنظرائ ضضضا مضضضضن املضضضواطنط    وضضضضع 

انمضضارا يط فيمضضا يتعلضضم بال قيضضا  واالمتيضضازا  املاليضضة والوظي يضضة بضضأثر رجعضضي مضضن  ضضاريم   

. 2002لسضنة   55وحت  ن اية اودمة عمض  باملرسضوم االحتضائا رقضضم      19/10/2008

ناسضضضض  عضضضضضن احضضضضضرار الضضضض  أ ضضضضابت ا مضضضضن بضضضضإلزام املضضضضدع  علي ضضضضا بضضضضالتعوي  امل - 2

مسضلك ا، ويف مجيضضع اححضضواا إلضضضزام املضضدع  علي ضضا الرسضضوم واملصضضاريف ومقابضضي أ عضضاب  

بعضضضضدم قبضضضوا الدعضضضضوى قضضضضق حمكمضضضة أوا ئرجضضضة  27/4/2021و لسضضضة احملامضضضاة، 

فاسضضضتأن ق الطاعضضضضضنة احلكضضضضم   وإلضضضضزام املدعيضضضة املصضضضروفا ،  النت ضضضاء القضضضضضرار انئارا

 قضضضق حمكمضضة  29/6/2021إئارا، و لسضضة  2021لسضضنة  43سضضتئناو رقضضضضم  باال

االستئضضناو   بقبضضوا  -ئائضرة االسضتئناو    -أبوظ" لبسرة والدعضاوى املدنية وانئارية 

، وفضضضي املوضضضضوأ بإلغضضاء احلكضضم املسضضتأنف والقضضضاء جمضضدئا بضضرف  الدعضضضوى،  ةكضضض 

ب ضضضذا احلكضضضم، فأقضضضامق عليضضضه     وألزمضضق املسضضتأن ة املصضضروفا ،    ر ضضض  الطاعضضضنة     

الطعضضضن املاثضضضي، وقضضضضدمق الكليضضة املطعضضون ضضضضدها مضضضضن خضضض ا إئارة قضضضايا احلكومضضة    

مذكضرة جوابيضضة بالضضضضرئ علض  الطضعضضن، وعضضرض الطعضضن علض  هضضضذ  احملكمضة يف غرفضضة           

 .مشورة، فضرأ  أنضه جديضر بالنظضر، وحضدئ  جلسة لنظضر  بغري مرافعضضضة

م الطعضن علض  سببط  نعض  الطاعضنة فضي ما علض  احلكضم املطعضون فيضه اوطضأ     حيث أقي

يف  طبيم القانون و أويله و  سري  وال سائ يف االسضتدالا وفال ضة انقضضرارا  القانونيضة     

والواقعية، ذلك أن احلكم املطعون فيه قد خضالف قواعضد سضريان القضانون حبلضة عضضضدم       

ن ضاذ القضوانط    112و 111ن الدسضتور يقضرر بضنيف املضائ ط     وجوئ لوائح  ن يذيضة، رغضضضم أ  

كلرئ نشرها، وسريان ا عل  ما يقضع مضن  ضاريم العمضي ب ضا، وكضان الثابضق أن املرسضوم         

بشضضأن التصضضديم علضض  ا  اقيضضة التعضضاون االقتصضضائا بضضط  2002لسضضنة  55االحتضضائا رقضضم 

لن ضاذ فيمضا  ضضمنه    ئوا جملس التعاون اوليلي، قد مت نشر ، ومضن ثضم أ ضبح واجض  ا    

مضن حتقيضضم املسضاواة بضضط الطاعنضضة ومعاملت ضا بضضذا  املعاملضضة املقضررة للمضضواطن انمضضارا ي،     
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وذلضضك ئون حاجضضة إىل إ ضضدار مراسضضيم حمليضضة لتن يضضذ ، حن التشضضريعا  االحتائيضضة يضضتعط  

العمي ب ا وال حتتضاج إىل قضرارا  ئاخليضة أو لضوائح لتن يضذها، واملرسضوم االحتضائا املشضار         

إليه   يعلم العمي بضه علض   ضدور قضرارا   ن يذيضة لضه، وبضذلك يكضون نافضذا يف مجيضع           

إمضضارا  الدولضضة الضض  علي ضضا أن  توافضضم  شضضريعا  ا مضضع التشضضريع االحتضضائا باعتبضضار  مضضن         

التشضضريعا  الكضضةى، وعليضضه فضضإن احلكضضم الطعضضط حينمضضا بضضرر مسضضلك املطعضضون ضضضدها   

للمضضواطن انمضضارا ي لعضضدم  ضضدور لضضوائح  ن يذيضضة      بعضضدم معاملت ضضا بضضذا  املعاملضضة املقضضررة   

ئون بيضضضان املصضضضدر أو الضضضنيف القضضضانوني دضضضذا  2002لسضضضنة 55للمرسضضضوم االحتضضضائا رقضضضم 

 .التةير، يكون معيبا كا يستوجض  نقضضه

وحيضضث إن هضضذا النعضضي غضضري سضضديد، ذلضضك أنضضه ولضضئن كانضضق اال  اقيضضا  الدوليضضة كلضضرئ       

قا لبوضاأ املقررة يكون دا قوة القانون، و صضبح  إبرام ا والتصديم علي ا ونشرها وف

جزءا من قوانط الدولة الداخلية، ويكون  ن يذها واجبا ئون حاجة إىل  دور قضضضواعد  

لتن يذهضضضضا ةضضضأن ا يف ذلضضضك ةضضضأن أا قانضضضضون ئاخلضضضي، إال أن ذلضضضك مشضضضرويف بضضضأال يوجضضضضد   

شضأن ا، أو يكضون   بنصو  ا ما يدا عل  غري ذلك من استلزام  دور قواعضضد  ن يذيضة ب  

 ن يذها متعذرا بضدون اححكضام الت صضيلية الض  يضرائ للقواعضد التن يذيضة أن  تضضمن ا،         

وذلضضك يف حضضضدوئ معطيضضا  كضضي حالضضة واقعيضضة علضض  حضضضدة وفضضم ظروف ضضا وم بسضضا  ا ومضضا    

يتصي ب ا من خصو يا ، ال  كضن  اوزهضا أو إهضضدارها، ال سضيما وإن  علضم احمضضضر       

العاملط به، حت  ال يربك هضضضذا اجل ضاز ويضضطرب نشضايف انئارة، ملضا      انئارا و باجل از

مضن الدستور  نيف عل  أن "  قضضوم حكومضا  انمضارا      125املائة   كان ذلك وكانق

باصضضضاذ مضضضا ينبغضضضي مضضضن  ضضضدابري لتن يضضضذ القضضضوانط الصضضضائرة عضضضضضن االحتضضضائ واملعاهضضضدا           

دار القضضوانط واللضضوائح والقضضرارا    واال  اقيضضا  الدوليضضة الضض  يةم ضضا، كضضا يف ذلضضك إ ضض      

اال  اقيضة االقتصضائية بضط ئوا جملضس      وكانق... "  واحوامر احمللية ال زمة دذا التن يذ

التعاون لدوا اوليج العربية ال   ستند إلي ا الطاعنة واملصضدق علي ضا كوجض  املرسضوم     

" يعامضي مواطنضو    عل  أن3وإن كانق قضضد نصق يف املائة  2002لسنة55االحتائا رقم 

ئوا ا لضضضس الطبيعيضضضون واالعتبضضضاريون يف أا ئولضضضة مضضضن الضضضدوا احعضضضضاء ن ضضضس معاملضضضة   

 - 2....  - 1مواطني ا ئون   ريم أو هييز يف كافة ا اال  االقتصائية والسضيما :  

..... " إال أن ا قضضد نصضق يف   - 10.....  - 3العمي يف القطاعا  احلكومية واحهليضة. 

ضائة عل  أن "  تض م الضدوا احعضاء عل  استكماا القضواعضد التن يذيضضة الك يلضة   ذا  امل

 تخضذ الضدوا احعضضاء السياسضا       - 1علضض  أن "   16بتن يضذ ذلك ...." ونصق يف املضائة  
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ال زمضضة لتطضضوير و وحيضضد أنظمضضة و شضضريعا  العمضضي في ضضا، وإزالضضة العقبضضا  الضض   عضض ض     

نيضضة فيمضضا بضضط ئوا ا لضضس، واعتبضضار مضضواطين ئوا ا لضضس    انتقضضاا احيضضدا العاملضضة الوط 

كمضا نصضق يف املضائة     العاملط يف غري ئودم ضمن النس  املطلوبضة لتضوطط العمالضة .... "   

 تخضذ الضدوا احعضضاء انجضراءا  ال زمضة للمصضائقة علض  هضضضذ  اال  اقيضة          عل  أن "  28

ها بوسائي النشر الرئيضة ووضضع ا   والقرارا  الصائرة  طبيقا ححكام ا والقيام بنشر

"  ممضضا يضضدا  ضض ء ووضضضو  علضض  أنضضه يلضضزم لوضضضع اال  اقيضضة املشضضار إلي ضضا   موضضضع التن يضضذ 

موضع التن يذ ضرورة  دور قضواعد   صضيلية مضضن السضلطة املختصضة  ضنظم مضا ورئ في ضا        

مضضواطين ئوا ا لضضس يف أا ئولضضة مضضن الضضدوا احعضضضاء ذا    بصضضيغة عامضضة بشضضأن معاملضضة 

هضضي احكثضضر قضضضدرة علضض  انملضضام  املعاملضضة املقضضررة ملضضواطين الدولضضة، باعتبضضار أن كضضي ئولضضة  

بت صي   احمور وجزئيا  ا كا يإئا إىل حتويي النصو  القانونيضة العامضة إىل قضضواعد    

اجل ضضاز انئارا وي ضضضدئ والقضضضوا بغضضري ذلضضك مضضن ةضضأنه أن يربضضك      صضضيلية قابلضضة للتن يضضذ، 

احلكضضضم املطعضضضون فيضضضه قضضضضضد أورئ يف قضضضضائه ب ضضضذا الشضضضأن أن "   نشضضضايف انئارة، وكضضضان

ئوا جملضضضضضضس التعضضضضضضاون اوليلضضضضضضي  املسضضضضضضتأن ة ) املدعيضضضضضضة ( هضضضضضضي إحضضضضضضدى مواطنضضضضضضا     

  يثبضق  ضضضدور أيضضة  شضضريعا  ئاخليضة أخضضرى  وجض  املسضضاواة     و).................اجلنسضية( ....  

عضضضاملط يف اجل ضضضا   بضضضط مضضضواطين ئوا جملضضضس التعضضضاون اوليلضضضي ومضضضواطين الدولضضضة ال     

احلكومية، احمر الذا يض   معه طل  املدعيضة احوا بشضأن  سضوية حالت ضا الوظي يضة      

بتعضديي وضضضع ا الضوظي ي ومسضضاوا  ا بزم ئ ضضا مضن املضضوظ ط املضضواطنط علض  غضضري أسضضاس     

" وعليضضه وحبسضضبان أن طلبضضا  الطاعنضضة إىل جانضض  مضضا  قضضضدم قضضضد جضضاء       خليقضضا بضضالرف 

نظرائ ا مضن املواطنط انمارا يط بشكي عضام، وكضان مضا أورئ ضه    مساوا  ا بخبصو  

بشضأن املضوارئ    2016لسضنة   6مضن القضانون رقضضم     26فيما يتعلم باالستنائ إىل نضيف املضائة   

  خضيف فيضضه انئارة... ، لضذلك    البشرية يف إمضارة أبضوظ"، وهضي املتعلقضة بال قيضة، ممضا       

صائفا للنتيلة الصض ي ة قانونضا، ويكضون    يكون ما خليف إليه احلكم املطعون فيه م

 النعي عليه كا ذكر غري ذا أساس،  مما يتعط معه رفض  الطعضضن.

 

********** 
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 ) ارا( 1/11/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد زكي مخيس 

 وعضوية املستشارين: مصط   حسن النور، إمام عبد الظاهر حسانط.

(141) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  996عن رقم )الط

( نظام عام. نق "أسباب الطعن بالنق . احسباب املتعلقة بالنظام العام" " احسضباب  1

 اجلديدة".

عضضدم جضضواز التمسضضك امضضام حمكمضضة الضضنق  بسضضب    يضضرئ بصضض ي ة الطعضضن مضضا        -

الضنق  أن   يكن متعلقًا بالنظام العام. جواز التمسك ب ذا احخري يف أا وقضق. حملكمضة  

  ثري  من  لقاء ن س ا ولو   يثر  أحد اوصوم يف الطعن.

  

 ( أهليضضضضضضة. إجضضضضضضراءا " إجضضضضضضراءا  التقاضضضضضضضي". ئعوى"ةضضضضضضرويف قبضضضضضضوا الضضضضضضدعوى""     2

 الص ة يف الدعوى". نظام عام.  زئة. نق "إجراءا  الطعن بالنق ". 

وقضوأ الطعضن    وجوب أن  توافر يف املطعون ضد  أهلية االختصام واحهلية انجرائيضة.  -

معدوما مت  ثبق أنه قد رفع علض  ميضق. ال يصض  ه إجضراء الحضم. علضة ذلك.اقتصضار أثضر         

الضضضبط ن علضضض  اوصضضضم املتضضضوف  إذا كضضضان املوضضضضوأ قضضضاب  للتلزئضضضة و  يكضضضن التعضضضدئ  

إجباريا.بط ن الطعن برمته بالنسبة إىل مجيع املطعون ضدهم مت  كضان املوضضوأ غضري    

 تعدئ إجباريًا وفقًا للقانون املوضوعي الذا حيكم النزاأ.قابي للتلزئة أو كان ال

  

 ( أهليضضضضضضة. إجضضضضضضراءا " إجضضضضضضراءا  التقاضضضضضضضي". ئعوى"ةضضضضضضرويف قبضضضضضضوا الضضضضضضدعوى""     3

 الص ة يف الدعوى". نظام عام .  زئة.نق "إجراءا  الطعن بالنق ". 

القضضضاء ب سضضم العقضضد ال يقبضضي التلزئضضة. اختصضضام املطعضضون ضضضدها احوىل رغضضم ثبضضو     -

ا  ضضا قبضضي قيضضد الطعضضن بضضالنق  و إقضضرار الطضضاعن بضضذلك وعضضدم اختصضضامه ورثت ضضا يبطضضي  وف

 الطعن برمته وبالنسبة لللميع.  علقة بالنظام العام.
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من قضانون انجضراءا  املدنيضة أنضه ال جيضوز للخصضوم التمسضك         178م ائ نيف املائة  -1

سضب  متعلقضًا   أمام حمكمة النق  بسضب    يضرئ بصض ي ة الطعضن مضا   يكضن هضذا ال       

بالنظام العام فضيمكن التمسضك بضه يف أا وقضق كمضا أن حملكمضة الضنق  أن  ضثري  مضن          

 . لقاء ن س ا ولو   يثر  أحد اوصوم يف الطعن

املقرر أنه جي  أن  توافر يف املطعون ضد  أهلية االختصام واحهلية انجرائية  كضا  -2

ن قضد  ضوف  مضن قبضي رفضع الطعضن       يوج  أن يكون حيًا عند رفع الطعن فإن ثبق أنه كضا 

وقضضع الطعضضن معضضدومًا وال يصضض  ه إجضضراء الحضضم، ذلضضك أن اوصضضومة ال  نعقضضد إال بضضط          

أةخا  موجوئين عل  قيد احليا  فإن كان املوضضوأ قابضي للتلزئضة و  يكضن التعضدئ      

إجباريًا يف الطعن اقتصر أثر البط ن عل  اوصم املتوف ، أما إذا كضان املوضضوأ غضري    

للتلزئة أو كان التعدئ إجباريًا وفقًا للقانون املوضضوعي الضذا حيكضم النضزاأ فضإن      قابي 

الطعضضن يبطضضي برمتضضه بالنسضضبة إىل مجيضضع املطعضضون ضضضدهم وال يعتضضة ج ضضي الطضضاعن بوفضضاة    

املطعون ضد  عذرًا  نع من القضاء بالبط ن إذ يقع عليه واج  مراقبضة مضا يطضرأ علض      

 .ة أو احلالة قبي رفع الطعنخصومه من وفاة أو  غري يف الص 

إذ كان الطاعن قضد اقضر إقضرارا قضضائيا بصض ي ة الطعضن بضالنق  بوفضاة املطعضون           -3

ضدها احوىل قبي قيد الطعن بالنق ، و كان البط من الصورة الرئيضة لشض ائة وفضاة    

املطعضضون ضضضدها احوىل املقدمضضة مضضن وكيلضضة املطعضضون ضضضدها احخضضرية املرفقضضة واملصضضدق      

وقبضضضي التقريضضضر  2021 /20/07ن اجل ضضضا  املختصضضضة أن ضضضا قضضضد  وفضضضق بتضضضاريم علي ضضضا مضضض

وكانضضضق  31/08/2021بضضضالطعن يف احلكضضضم املطعضضضون فيضضضه بطريضضضم الضضضنق  بتضضضاريم    

احلكضضضضم  ب سضضضضم عقضضضضد طلبضضضضا  املطعضضضضون ضضضضضدهما احوىل و الرابعضضضضة يف الضضضضدعوى هضضضضي 

مالك ضا و   بط مورث ما و بضإلزام املإسسضة الطاعنضة و    30/01/2019الشراكة املإرخ 

اوصضضضضضم الغضضضضضري فتصضضضضضم يف الطعضضضضضن أن يضضضضضرئوا دمضضضضضا املبلضضضضض  املضضضضضدفوأ مضضضضضن مورث مضضضضضا    

ئهضم والتعضضوي  وكضان هضضذا القضضاء ب سضضم العقضد ال يقبضضي التلزئضضة      10.691.352.44

وكانق الطاعنة   صتصم ورثة املطعون ضدها احوىل ال   وفق قبي التقرير بضالطعن  

ضضضدها احوىل رغضم علم ضضا بوفا  ضا قبضضي التقريضضر    بضالنق  يف الطعضضن واختصضمق املطعضضون  

 الطعن بالنق  بط نًا متعلقًا بالنظام العام. بالطعن كا يبطي   ي ة

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

صضي   ت  -عل  ما يبط من احلكم املطعون فيه وسضائر احوراق   –وحيث إن الواقعا  

 ضضارا  2021لسضضنة686رقضضم  يف أن املطعضضون ضضضدهما احوىل والرابعضضة أقامتضضا الضضدعوى  
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املضةم بضط    30/01/2019كلي أبوظ" بطل  احلكم ب سضم عقضد الشضراكة املضإرخ     

و بتعويضض ما عضن   ................ و................ مالك ضا  ( و بط الطاعنضة و ................مورث ما  )

ه بتضضضاريم ئرهضضضم علضض  سضضضند مضضن القضضضوا أنضض    400.000احضضضرار املائيضضة و احئبيضضضة كبلضض      

والطاعنضضضة ................ مت ابضضضرام عقضضضد ةضضضراكة بضضضط مورث مضضضا  املرحضضضوم  30/01/2019

وأن احخضري هضو املوقضع علض  العقضد       -الغضري فتصضم يف الطعضن   -................ ومالك ا و

بصض ته وكضيً  و ممضثً  قانونيضًا عضن املإسسضة الطاعنضة وأن املطعضون ضضدها الثالثضة هضضي           

دة ومضن ورثضة مورث مضا واملطعضون ضضد  الثضاني هضو احخ الوحيضد ومضن الورثضة           الزوجة الوحي

وأن احخريين من اولف العام للمورل يف العقد موضوأ الدعوى لضذا وجض  اختصضام ما    

يف الضضدعوى وأنضضه كوجضض  العقضضد سضضالف الضضذكر مت اال  ضضاق علضض  أن يضضدخي مورث مضضا يف     

العضط املبينضة بصض ي ة الضدعوى والض        من قيمة عقد استثمار يف %75استثمار ما نسبته 

مليضون ئرهضم    12قامق الطاعنة باستثمار  من الغري مقابي أن يقضوم مورث مضا بضدفع مبلض      

للمإسسضضضضة الطاعنضضضضة وقضضضضد أوفضضضض  املضضضضورل  بالتزاما ضضضضه العقديضضضضة حتضضضض   ضضضضاريم وفا ضضضضه يف   

ئرهضضضم كوجضضض  ةضضضيكا  وإيضضضداعا    8.318.532.85بسضضضدائ مبلضضض   09/03/2019

لن ضو املضبط بالصض ي ة ومت اال  ضاق يف العقضد علض  التضزام املإسسضة الطاعنضة          نقدية عل  ا

ومالك ضضا واوصضضم غضضري فتصضضم يف الطعضضن  بتنظضضيم ميزانيضضة سضضنوية ل طضض أ علي ضضا          

و كضضون الضضدفا ر التلاريضضة وفضضوا ري انيصضضاال  أساسضضية يف امليزانيضضة و ضضربك مع ضضا ويضضتم      

لتعاقضد بعضد  ضدور امليزانيضة ا ضواًل و كضون        وزيع احربا  السضنوية الصضافية بضط طضريف ا    

للمضضضورل علضضض  اسضضضتثمار الشضضضراكة مضضضع اسضضضتمرا   %75للطاعنضضضة ومالك ضضضا و %25نسضضضبة 

الشضضضراكة بضضضن س الشضضضرويف مضضضع اولضضضف اوضضضا  والعضضضام والورثضضضة وقضضضد أخلضضضق الطاعنضضضة  

  بالتزاما  ا منذ وفاة املورل و  يتم  قديم امليزانية السضنوية كمضا   يضتم  قضديم احربضا     

الصضضافية دمضضا واملطعضضون ضضضدهما الثضضاني والثالثضضة طبقضضًا للعقضضد كضضون ان املشضضروأ ةضضبه        

مكتمضضي ومت االنت ضضاء منضضه و  يتبضضم منضضه سضضوى بعضض  التشضضطيبا  الط ي ضضة ومت التقضضديم   

كا يدا عل  أن املبضال  الض  اسضتلموها     26/04/2019عل  ة ائة إجناز املبن  بتاريم 

يف املشضضروأ وملضضا كضضانوا  امتنعضضوا ئون مضضةر عضضن  ن يضضذ    مضضن مورث مضضا   يضضتم اسضضتخدام ا 

التزامضا  م كانضضق الضضدعوى، ئفعضضق املإسسضضة الطاعنضة بعضضدم قبضضوا الضضدعوى لرفع ضضا قبضضي   

احوان وأئعق  قضابً  بطلض  احلكضم بضإلزام املطعضون ضضدهم احوىل والثضاني والرابعضة أن         

ا املطعضضون ضضضدهما ئرهضضم، عضضد 1.308.647.56يضضإئوا دضضا بالتضضضامن والتكافضضي مبلضض  

احوىل والرابعضضضضضضة طلبا  مضضضضضضا إىل طلضضضضضض  احلكضضضضضضم ب سضضضضضضم عقضضضضضضد الشضضضضضضراكة املضضضضضضإرخ    

وبإلزام املإسسة الطاعنة ومالك ا واوصم الغري فتصضم يف الطعضن    30/01/2019
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ئهضضضم  و وزيعضضضه علي مضضضا 10.691.352.44مضضضن مورث مضضضا  أن يضضضرئوا دمضضضا املبلضضض  املضضضدفوأ 

احضضضرار املائيضضة واحئبيضضة، نضضدب القاضضضي     حسضض  نصضضيب ما الشضضرعي وبتعويضضض ما عضضن   

املشرو جلنة خةاء وبعد أن أوئعق الللنة  قريرها، أئخلق املإسسة الطاعنضة املطعضون   

ضدها الثالثة وعدلق طلبا  ا يف الدعوى املتقابلة بطل  احلكم بإلزام املطعون ضضدهم  

م كافضضضة ئرهضضضم وبت ميلضضض  1.508.647.56بالتضضضضامن والتكافضضضي أن يضضضإئوا دضضضا مبلضضض   

اوسائر ال  حلقق باملشضروأ كضً  حسض  نصضيبة الشضرعي، عضدلق املطعضون ضضدهما         

ئرهم واحتياطيًا بإلزام  400.000احوىل والرابع طلبا  ما بت ديد مبل  التعوي  كبل  

املإسسضضة الطاعنضضة ومالك ضضضا واوصضضم الغضضضري فتصضضم يف الطعضضن أن يضضضرئوا دمضضا مبلضضض        

 21/02/2019ز  م مضضن  ضضاريم اسضضت م م لضضه يف   ئهضضم املتبقضضي حبضضو   9.394.744.44

ئون استثمار كقدار نصيب ما يف انرل، حكمق احملكمة يف الدعوى اال لية ب سضم  

و بضإلزام   30/1/2019عقد الشراكة املتعلم باستثمار احرض سند الدعوى املضإرخ يف  

احوىل  أن  ضضضإئا للمطعضضضون ضضضضدهما................ املإسسضضضة الطاعنضضضة يف ةضضضخيف مالك ضضضا  

ئرهضم طبقضًا لبنصضبة الشضرعية      10.691.352والرابعة قدر نصي  كي من ما يف مبل  

( وأن  ضإئا دمضا مبلض     ................يف املريال وفقًا لإلع م الشرعي ملضورث م ) رقضم املرجضع    

ئرهم  عويضًا يقسم بين مضا بالتسضاوا وبضرف  الضدعوى املتقابلضة، اسضتأن ق        100.000

 ضارا أبضو ظض"     2021لسضنة   1538اعنة هضذا احلكضم باالسضتئناو رقضم     املإسسة الط

طعنضق   قضق حمكمة االستئناو بتأييد احلكضم املسضتأنف،   18/08/2021وبتاريم 

املإسسضضة الطاعنضضة يف هضضذا القضضضاء بطريضضم الضضنق  وأوئعضضق املطعضضون ضضضدها الرابعضضة           

 غرفضة  مذكرة التمسق في ضا رفض  الطعضن، وإذ عضرض الطعضن علض  هضذ  احملكمضة يف        

 مشورة رأ  أنه جدير بالنظر ف دئ  جلسة لنظر .    

مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة أنضضه ال جيضضوز للخصضضوم       178وحيضضث إن م ضضائ نضضيف املضضائة   

التمسك أمام حمكمة النق  بسب    يرئ بص ي ة الطعضن مضا   يكضن هضذا السضب       

النق  أن  ضثري    متعلقًا بالنظام العام فيمكن التمسك به يف أا وقق كما أن حملكمة

من  لقاء ن س ا ولو   يثر  أحد اوصوم يف الطعن، وكان املقضرر أنضه جيض   تضوافر يف     

املطعون ضضد  أهليضة االختصضام واحهليضة انجرائيضة كضا يوجض  أن يكضون حيضًا عنضد رفضع            

الطعن فإن ثبق أنه كان قد  وف  من قبي رفع الطعن وقع الطعضن معضدومًا وال يصض  ه    

ذلضك أن اوصضومة ال  نعقضد إال بضط أةضخا  موجضوئين علض  قيضد احليضا            إجراء الحضم، 

فضضإن كضضان املوضضضوأ قابضضي للتلزئضضة و  يكضضن التعضضدئ إجباريضضًا يف الطعضضن اقتصضضر أثضضر           
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البط ن عل  اوصم املتوف ، أما إذا كان املوضوأ غري قابي للتلزئضة أو كضان التعضدئ    

نضزاأ فضإن الطعضن يبطضي برمتضه بالنسضبة       إجباريًا وفقًا للقضانون املوضضوعي الضذا حيكضم ال    

إىل مجيع املطعضون ضضدهم وال يعتضة ج ضي الطضاعن بوفضاة املطعضون ضضد  عضذرًا  نضع مضن            

القضاء بالبط ن إذ يقع عليه واج  مراقبة ما يطضرأ علض  خصضومه مضن وفضاة أو  غضري يف       

ضضائيا  الص ة أو احلالة قبي رفع الطعن. ملا كان ذلضك وكضان الطضاعن قضد اقضر إقضرارا ق      

بص ي ة الطعن بالنق  بوفاة املطعون ضدها احوىل قبي قيضد الطعضن بضالنق ، وكضان     

الضضبط مضضن الصضضورة الرئيضضة لشضض ائة وفضضاة املطعضضون ضضضدها احوىل املقدمضضة مضضن وكيلضضة          

املطعضضون ضضضدها احخضضرية املرفقضضة واملصضضدق علي ضضا مضضن اجل ضضا  املختصضضة أن ضضا قضضد  وفضضق     

بضالطعن يف احلكضم املطعضون فيضه بطريضم الضنق         وقبي التقرير 20/07/2021بتاريم 

وكانضضق طلبضضا  املطعضضون ضضضدهما احوىل و الرابعضضة يف الضضدعوى  31/08/2021بتضضاريم 

بضضضط مورث مضضضا و بضضضإلزام  30/01/2019احلكضضضم ب سضضضم عقضضضد الشضضضراكة املضضضإرخ  هضضضي 

املإسسضضة الطاعنضضة ومالك ضضا واوصضضم الغضضري فتصضضم يف الطعضضن أن يضضرئوا دمضضا املبلضض          

ئهضضم والتعضضوي  وكضضان هضضذا القضضضاء ب سضضم      10.691.352.44أ مضضن مورث مضضا  املضضدفو

العقضضد ال يقبضضي التلزئضضة وكانضضق الطاعنضضة   صتصضضم ورثضضة املطعضضون ضضضدها احوىل الضض    

 وفضضق قبضضي التقريضضر بضضالطعن بضضالنق  يف الطعضضن واختصضضمق املطعضضون ضضضدها احوىل رغضضم  

الطعضضن بضضالنق  بط نضضًا متعلقضضًا  علم ضضا بوفا  ضضا قبضضي التقريضضر بضضالطعن كضضا يبطضضي  ضض ي ة 

 بالنظام العام.
 

********** 
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 )مدني( 9/11/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ حممد عبدالس م العيائا 

 وعضوية املستشارين: ضياء الدين عبد ا يد، طارق فت ي يوسف.

(142) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  201)الطعن رقم 

احمر املقضي". ئعوى"عدم جواز نظر الدعوى". ئفوأ"الدفع بعدم جواز ( إثبا "حلية 1

 نظر الدعوى". قوة االمر املقضي. 

حليضضة االحكضضام القضضضائية يف املسضضائي املدنيضضة ال  قضضوم إال بضضط مضضن كضضان طرفضضا يف      -

اوصومة حقيقة أو حكما. عدم جواز االحتلاج بضاحلكم علض  مضن كضان خارجضًا عضن       

ثً  في ضا. حضم غضري اوصضوم يف هضذا احلكضم يف التمسضك بعضدم         اوصومة و  يكن مم

 االعتدائ به.  
  

( إثبا "حلية احمر املقضي". ئعوى"عدم جواز نظر الدعوى". ئفوأ"الدفع بعدم جواز 2

الدعوى". قوة االمر املقضي. حكم" سبيبه.  سبي  غضري معيض ". ئفضاأ " انخض ا حبضم      

 الدفاأ. ما ال يوفر ".

 عل  اعتبارا   ةر  يعتة رئًا ضمنيًا عل  ما أثري من ئفاأ . إقامة احلكم -

قضضضاء احلكضضم بعضضدم االعتضضدائ بضضاحلكم الصضضائر مضضن اديئضضة القضضضائية اوا ضضة يف    -

مواج ة املطعون ضدها احوىل واملطعون ضدهااوامسة لعدم اختصام وهثيي أا من ما 

بيبه أثضضر اححكضضام وبان ضضا  يف الضضدعوى الصضضائر في ضضا ذلضضك احلكضضم وإعمضضااًل لقاعضضدة  سضض  

 قتصضضر علضض  أطراف ضضا وال  تعضضداها إىل اوضضارجط عضضن اوصضضومة .  ضض يح . اعتبضضار  رئًا  

ضضضمنيًا بضضرف  الضضدفع املبضضدا مضضن الطاعنضضه بعضضدم قبضضوا الضضدعوى ملخال ت ضضا لطضضرق الطعضضن  

املقضضررة وبعضضدم اختصضضا  احملكمضضة االبتدائيضضة بنظرهضضا والضضدفع حبيضضازة حكضضم اديئضضة         

 ر املقضي. أساس ذلك وعلته.حبلية االم
 

املقرر يف قضاء هذ  احملكمة أن حلية اححكام القضضائية يف املسضائي املدنيضة ال     -1

 قوم إال بط من كان طرفًا يف اوصومة حقيقة أو حكمًا وال يستطيع الشضخيف الضذا   

 ضضدر ملصضضل ته حكضضم االحتلضضاج بضضه علضض  مضضن كضضان خارجضضًا عضضن اوصضضومة و  يكضضن    
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فقًا للقواعد القانونية املقررة يف هذا الشأن، وجيوز لغضري اوصضوم يف هضذا    ممثً  في ا و

 .احلكم التمُسك بعدم االعتدائ به

املقرر أن إقامة احلكم عل  اعتبارا   ةر  يعتة رئًا ضمنيًا عل  ما أثري مضن ئفضع    -2

أو ئفاأ، ملا كان ذلضك، وكضان نطضاق الضدعوى الراهنضة قضد اقتصضر علض  طلض  املطعضون           

دها احوىل يف الضضدعوى اح ضضلية بعضضدم االعتضضدائ بضضاحلكم الصضضائر يف الضضدعوى رقضضم      ضضض

مضضدني مسضضتأنف أبضضوظ") هيئضضة قضضضائية خا ضضة ( وعلضض  طلضض  سضضل  ا    2011لسضضنة726

البضضائع دضضا )املطعضضون ضضضدها اوامسضضة( بالضضدعوى املتقابلضضة بعضضدم االعتضضدائ يف مواج ت ضضا      

 مضضا يف الضضدعوى الصضضائر في ضضا ذلضضك   أيضضضًا بضضذا  احلكضضم لعضضدم اختصضضام وهثيضضي أا من   

احلكم، وإذ كان الثابق من مطالعة ذلك احلكضم أنضه   يصضدر يف مواج ضة املطعضون      

ضضضدهما سضضال   الضضذكر، و  هضضث  يف الضضدعوى الصضضائر في ضضا بضضبط ن ادبضضا  سضضند       

الشضضركة املطعضضون ضضضدها الرابعضضة يف بيع ضضا لعقضضار النضضزاأ للمطعضضون ضضضدها اوامسضضة،      

بضضدورها للمطعضضون ضضضدها احوىل، ومضضن ثضضم فضض  ُ  ضضاج احخري ضضان بضضه، وإذ       والضض  باعتضضه  

التزمق حمكمة املوضوأ بدرجتي ا هذا النظر، وأعملق قاعضدة نسضبية أثضر اححكضام،     

واعتبارهضضا  قتصضضر علضض  أطراف ضضا وال  تعضضداها إىل اوضضارجط عضضن اوصضضومة، وأجابضضق      

بضذلك احلكضم يف مواج ت مضا     املطعون ضدهما سال   الذكر لطلب ما بعدم االعتضدائ 

لكون ما خارجتط عن اوصضومة، فإن ضا  كضون قضد التزمضق  ض يح حكضم القضانون،         

وهو ما ُيعد رئًا ضمنيًا برف  الدفع امُلبضدى مضن الطاعنضة بعضدم قبضوا الضدعوى ملخال ت ضا        

لطضضرق الطعضضن املقضضررة، والضضدفع بعضضدم اختصضضا  احملكمضضة االبتدائيضضة بنظرهضضا، والضضدفع   

اديئضضة اوا ضضة سضضالف البيضضان حلليضضة احمضضر املقضضضي، اعتبضضارًا بضضأن هضضذ     حبيضضازة حكضضم

الدفوأ جمتمعه ظاهرة ال سائ قانونًا وال  ستأهي رئًا من حمكمة املوضضوأ بضدرجتي ا،   

حبسضضبان أنضضه ال جيضضوز للمطعضضون ضضضدهما سضضال   الضضذكر الطعضضن علضض  ذلضضك احلكضضم        

)ولعدم جواز الطعن حبس  اح ضي  املطلوب عدم االعتدائ به لكون ما ليستا طرفًا فيه 

يف اححكام الصائرة من اديئة القضائية اوا ة بأا طريم من طضرق الطعضن( وجلضواز    

إقامة اوارج عن اوصومة لضدعوى مبتضدأة بعضدم االعتضدائ يف مواج تضه بضاحلكم الضذا        

  يصضضدر يف مواج تضضه و  يكضضن ممضضثً  يف اوصضضومة الصضضائر في ضضا، ولكضضون احلليضضة 

زهضضا ذلضضك احلكضضم املطلضضوب عضضدم االعتضضدائ بضضه إ ضضا  قتصضضر علضض  أطرافضضه ئون       الضض  حا

غريهضضم، وإذ كضضان ذلضضك، وكضضان مضضا  طرقضضق إليضضه حمكمضضة املوضضضوأ بضضدرجتي ا بشضضأن    

  ة عقدا البيع املسللط سند املطعون ضضدهما سضال   الضذكر، وعضدم إعمضاا أثضر       
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ريضضدة ل سضضضتثمار  ةضضضركة ال  –احلكضضم بضضبط ن ادبضضضا  سضضند الشضضضركة البائعضضة دمضضا      

واعتبارهما من الغري حسن النيضة، ُيعضد  قريضرًا قانونيضًا زائضدًا       -املطعون ضدها الرابعة 

عضن حاجضة احملكمضة الض  أ ضدر  احلكضم املطعضون فيضه وال أثضر لضه يف  ض ة قضضضائ ا            

بعضضدم االعتضضدائ حبكضضم اديئضضة اوا ضضة سضضالف البيضضان لعضضدم حماجضضة املضضدعيتط ) أ ضضليًا     

لثبضضو  عضضدم هثيلضض ما فيضضه، وباعتبضضار أن هضضذا التقريضضر القضضانوني الزائضضد عضضن وفرعيضضًا ( بضضه 

حاجة احلكضم املطعضون فيضه يسضتقيم قضضاؤ  بدونضه لكونضه اضرج عضن نطضاق الضدعويط            

اح لية واملتقابلة والطلبا  املعروضة في ما، ومن ثم فإن ما  ثري  الللنة الطاعنة بشضأن  

  يكضون غضري منضتج، احمضر الضذا يضض         ما قرر ه حمكمة املوضوأ يف هضذا اوصضو  

بسضضب" الطعضضن وحضضوا  قضضدير احملكمضضة لل ضضد الشخصضضي    معضضه مضضا  ضضثري  الللنضضة الطاعنضضة 

حلكم اديئة اوا ة مثار النزاأ ومدى حماجة املطعون ضدهما سال   الذكر بضه ال  

يعضضدو أن يكضضون جمائلضضة يف  قضضدير موضضضوعي سضضائ   و قريضضر قضضانوني سضضليم حملكمضضة          

درجتي ا ويف سلطت ا يف ف م الواقع يف الدعوى و  سري اححكام واملسضتندا   املوضوأ ب

 .املقدمة في ا مما ال جيوز إثار ه أمام حمكمة النق 

 احملكمضضضضضضضضضضضضضة

 ت صاضي يف   –وعل  ما يبط من احلكم املطعون فيضه وسضائر احوراق    –حيث إن الوقائع 

عنضضة وبضضاقي املطعضضون ضضضدهم الضضدعوى رقضضم    أن املطعضضون ضضضدها احوىل  أقامضضق علضض  الطا 

مضضضدني  كلضضضي أبضضضوظ" بطلضضض  احلكضضضم بعضضضدم االعتضضضدائ يف مواج ت ضضضا     2021لسضضضنة 6

لسضنة  726يف الدعوى رقم  10/12/2013باحلكم الصائر من اديئة اوا ة بتاريم 

، وقالضضق بيانضضًا لضضدعواها إن ضضا    كضضن ممثلضضة يف  لضضك     مضضدني اسضضتئناو أبضضوظ"  2011

ر في ضضا ذلضضك احلكضضم، ومضضن ثضضم ف ضضي ال ُ  ضضاج بضضه بشضضأن ثبضضو  ملكيت ضضا   الضضدعوى الصضضائ

والضذا ألضق ملكيتضه لسضل  ا      2018للعقار مش اها بعقد البيع املسضلي بضرقم .......... /   

 –بالشضضراء مضن ةضضركة ............ ل سضضتثمار   -املطعضون ضضضدها اوامسضة    -البضائع دضضا  

فقضد   ومضن ثضم    2010ي بضرقم .......... / كوجض  العقضد املسضل    -املطعون ضدها الرابعضة  

أقامضق الضضدعوى، قضدمق املطعضضون ضضدها اوامسضضة ئعضوى متقابلضضة طلبضق في ضضا احلكضضم      

بعدم االعتدائ يف مواج ت ا بذا  احلكضم السضالف بيانضه لعضدم هثيلض ا يف  لضك الضدعوى        

حكمضق احملكمضضة يف   25/4/2021، وبتضاريم  10/12/2013الصضائر في ضا بتضاريم    

اح لية واملتقابلة بعدم االعتضدائ بضاحلكم الصضائر مضن اديئضة اوا ضة بتضاريم        الدعويط 

مضضضضدني اسضضضضتئناو أبضضضضوظ" يف   2011لسضضضضنة  726يف الضضضضدعوى رقضضضضم   10/12/2013
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مواج ضضضة املطعضضضون ضضضضدهما احوىل واوامسضضضة، اسضضضتأنف  املطعضضضون ضضضضد  الثضضضاني هضضضذا      

بضضضضضضرقم سضضضضضضتأن ته الللنضضضضضضة الطاعنضضضضضضة  كمضضضضضضا ا 2021لسضضضضضضنة  225احلكضضضضضضم بضضضضضضرقم   

قضضق احملكمضة بضرف  االسضتئنافط و أييضد       12/7/2021وبتضاريم   2021لسنة236

احلكم املستأنف، طعنق الطاعنة يف هذا احلكم بطريضم الضنق ، وإذ ُعضِرض الطعضن     

 حدئ  جلسة لنظر . -يف غرفة مشورة  -عل  هذ  احملكمة 

ن فيضه اوطضأ   وحيث إن الطعن أقيم عل  سببط  نع  ب ما الطاعنة عل  احلكم املطعضو 

يف  طبيضضضم القضضضانون و  سضضضري  و أويلضضضه والقصضضضور يف التسضضضبي  وال سضضضائ يف االسضضضتدالا        

وفال ة الثابق بضاحوراق ويف بيضان ذلضك  قضوا إن احلكضم الت ضق عضن ئفع ضا بعضدم قبضوا           

الدعوى ملخال ت ضا لطضرق الطعضن املقضررة قانونضًا، وبعضدم اختصضا  احملكمضة االبتدائيضة          

اديئضضضضة القضضضضضائية اوا ضضضضة رقضضضضم     زة احلكضضضضم الصضضضضائر مضضضضن  بنظضضضضر الضضضضدعوى، وحبيضضضضا  

حلليضضة احمضضر املقضضضي كضضا ال جيضضوز معضضه احلكضضم بعضضدم االعتضضدائ بضضه      2011لسضضنة726

لقضضضائه بضضبط ن هبضضة العقضضارا  املبينضضة بضضه، ومضضن بين ضضا العقضضار املبيضضع للمطعضضون ضضضدهما    

ط كمضضا ذكضضر احوىل واوامسضضة ئون أن يضضإثر يف ذلضضك  ضضوافر ُحسضضن النيضضة لضضدى احخري ضض  

 احلكم املطعون فيه مما يعيبه ويستوج  نقضه.

ملضا كضان املقضرر يف قضضاء هضذ  احملكمضة أن       وحيث إن هذا النعي يف غري حملضه، ذلضك أنضه    

حلية اححكام القضائية يف املسائي املدنية ال  قوم إال بضط مضن كضان طرفضًا يف اوصضومة      

 ته حكم االحتلضاج بضه علض  مضن     حقيقة أو حكمًا وال يستطيع الشخيف الذا  در ملصل

كان خارجًا عن اوصومة و  يكن ممثً  في ضا وفقضًا للقواعضد القانونيضة املقضررة يف هضذا       

الشأن ، وجيوز لغري اوصوم يف هذا احلكضم التمُسضك بعضدم االعتضدائ بضه، كمضا أنضه مضن         

ن ئفضضع أو املقضضرر أن إقامضضة احلكضضم علضض  اعتبضضارا   ضضةر  يعتضضة رئًا ضضضمنيًا علضض  مضضا أثضضري مضض   

ئفاأ، ملا كان ذلك، وكان نطاق الدعوى الراهنة قد اقتصضر علض  طلض  املطعضون ضضدها      

بضضضضضضاحلكم الصضضضضضضائر يف الضضضضضضدعوى رقضضضضضضم احوىل يف الضضضضضضدعوى اح ضضضضضضلية بعضضضضضضدم االعتضضضضضضدائ 

( وعلض  طلض  سضل  ا البضائع     ستأنف أبوظ" )هيئة قضائية خا ضة مدني م 2011لسنة726

املتقابلضة بعضدم االعتضدائ يف مواج ت ضا أيضضًا بضذا         دا )املطعون ضدها اوامسضة( بالضدعوى  

احلكم لعدم اختصام وهثيي أا من ما يف الدعوى الصائر في ا ذلك احلكم، وإذ كضان  

الثابضضق مضضن مطالعضضة ذلضضك احلكضضم أنضضه   يصضضدر يف مواج ضضة املطعضضون ضضضدهما سضضال             

املطعون ضدها  الذكر، و  هث  يف الدعوى الصائر في ا ببط ن ادبا  سند الشركة

الرابعضضة يف بيع ضضا لعقضضار النضضزاأ للمطعضضون ضضضدها اوامسضضة، والضض  باعتضضه بضضدورها للمطعضضون  

ضدها احوىل، ومن ثم فض  ُ  ضاج احخري ضان بضه، وإذ التزمضق حمكمضة املوضضوأ بضدرجتي ا         
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هضضذا النظضضر، وأعملضضق قاعضضدة نسضضبية أثضضر اححكضضام، واعتبارهضضا  قتصضضر علضض  أطراف ضضا وال   

 اوارجط عن اوصومة، وأجابق املطعون ضضدهما سضال   الضذكر لطلب مضا      تعداها إىل

بعضضدم االعتضضدائ بضضذلك احلكضضم يف مواج ت مضضا لكون مضضا خضضارجتط عضضن اوصضضومة، فإن ضضا    

 كون قد التزمق   يح حكضم القضانون، وهضو مضا ُيعضد رئًا ضضمنيًا بضرف  الضدفع امُلبضدى          

الطعضن املقضررة، والضدفع بعضدم اختصضا       من الطاعنة بعدم قبوا الضدعوى ملخال ت ضا لطضرق    

احملكمة االبتدائية بنظرها، والضدفع حبيضازة حكضم اديئضة اوا ضة سضالف البيضان حلليضة         

احمر املقضي، اعتبارًا بأن هذ  الدفوأ جمتمعه ظاهرة ال سائ قانونضًا وال  سضتأهي رئًا مضن    

   الضضذكر حمكمضضة املوضضضوأ بضضدرجتي ا، حبسضضبان أنضضه ال جيضضوز للمطعضضون ضضضدهما سضضال    

الطعضن علضض  ذلضضك احلكضضم املطلضوب عضضدم االعتضضدائ بضضه لكون مضا ليسضضتا طرفضضًا فيضضه )ولعضضدم    

جواز الطعن حبس  اح ي يف اححكام الصائرة من اديئة القضضائية اوا ضة بضأا طريضم     

مضضن طضضرق الطعضضن( وجلضضواز إقامضضة اوضضارج عضضن اوصضضومة لضضدعوى مبتضضدأة بعضضدم االعتضضدائ يف  

  يصضضدر يف مواج تضضه و  يكضضن ممضضثً  يف اوصضضومة الصضضائر    مواج تضضه بضضاحلكم الضضذا  

في ا، ولكون احللية الض  حازهضا ذلضك احلكضم املطلضوب عضدم االعتضدائ بضه إ ضا  قتصضر           

علضض  أطرافضضه ئون غريهضضم، وإذ كضضان ذلضضك، وكضضان مضضا  طرقضضق إليضضه حمكمضضة املوضضضوأ       

 الضضذكر، بضضدرجتي ا بشضضأن  ضض ة عقضضدا البيضضع املسضضللط سضضند املطعضضون ضضضدهما سضضال     

ةضضركة ...........  –وعضضدم إعمضضاا أثضضر احلكضضم بضضبط ن ادبضضا  سضضند الشضضركة البائعضضة دمضضا 

واعتبارهمضضا مضضن الغضضري حسضضن النيضضة، ُيعضضد  قريضضرًا      -ل سضضتثمار املطعضضون ضضضدها الرابعضضة   

قانونيًا زائدًا عن حاجة احملكمة ال  أ در  احلكضم املطعضون فيضه وال أثضر لضه يف  ض ة       

ف البيان لعدم حماجة املضدعيتط )أ ضليًا   العتدائ حبكم اديئة اوا ة سالقضائ ا بعدم ا

( به لثبو  عدم هثيل ما فيه، وباعتبار أن هذا التقريضر القضانوني الزائضد عضن حاجضة      وفرعيًا

احلكضضم املطعضضون فيضضه يسضضتقيم قضضضاؤ  بدونضضه لكونضضه اضضرج عضضن نطضضاق الضضدعويط اح ضضلية  

 ما، ومن ثم فإن ما  ثري  الللنضة الطاعنضة بشضأن مضا قرر ضه      واملتقابلة والطلبا  املعروضة في

حمكمة املوضوأ يف هذا اوصو  يكون غري منضتج، احمضر الضذا يضض   معضه مضا  ضثري         

بسضضب" الطعضضن وحضضوا  قضضدير احملكمضضة لل ضضد الشخصضضي حلكضضم اديئضضة        الللنضضة الطاعنضضة 

ال يعضدو أن يكضون   اوا ة مثار النزاأ ومدى حماجة املطعون ضدهما سال   الضذكر بضه   

جمائلة يف  قدير موضضوعي سضائ   و قريضر قضانوني سضليم حملكمضة املوضضوأ بضدرجتي ا ويف         

سلطت ا يف ف م الواقع يف الدعوى و  سري اححكام واملستندا  املقدمة في ا ممضا ال جيضوز   

 إثار ه أمام حمكمة النق .

********** 
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 )مدني( 16/11/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –حممد عبدالس م العيائا  برئاسة السيد املستشار/

 وعضوية املستشارين: ضياء الدين عبد ا يد، طارق فت ي يوسف.

(143) 

 ق. أ( 15س  2021لسنة  204)الطعن رقم 

(  عضضوي . خطضضأ. ضضضرر. ئعضضوى" الصضض ة يف الضضدعوى". مسإولية"مسضضإولية املتبضضوأ عضضن   1

 أعماا  ابعه"" املسإولية الطبية".

تبوأ عن أعماا  ابعه مسإولية عن أئاء الضمان احملكوم به علض  التضابع   مسإولية امل -

وليسضضق مسضضإولية اةضض ا  مضضع التضضابع يف ال عضضي الضضضار الضضذا  سضضب  فيضضه. ك ايضضة  ضضوافر    

عنصرا الرقابضة والتوجيضه مضن الناحيضة انئاريضة ئون الناحيضة ال نيضة. مضإئا ذلضك. اعتبضار           

بيضض  الضضذا يسضضتخدمه أو يعمضضي حلسضضابه. جضضواز ع قضضة التبعيضضة قائمضضة بضضط املستشضض   والط

الضضزام أيضضا مضضن التضضابع أو املتبضضوأ أو كلي مضضا بضضأئاء الضضضمان ئون ةضضريف اختصضضام التضضابع يف   

الدعوى طاملا ثبتق مسإوليته بالضدليي القضاطع. حضم املتبضوأ يف الرجضوأ علض  التضابع كبلض          

 التعوي  املقضي به.انت اء احلكم إىل هذا النظر.   يح.  

  

 عضضضضضضوي . خطضضضضضضأ. ئعضضضضضضوى " ةضضضضضضرويف قبضضضضضضوا الضضضضضضدعوى". الصضضضضضض ة يف الضضضضضضدعوى".   ( 2

مسإولية"مسإولية املتبوأ عن اعماا  ابعه "" املسإولية الطبية". إثبا " بوجه عام". ع ء 

 انثبا ". حمكمة املوضوأ"سلطت ا".

عدم قبوا ئعوى التعوي  الناةئة عن اوطضأ الطض" إال بعضد الللضوء والعضرض علض         -

بشضضأن املسضضإولية  2016لسضضنة 4مضضن املرسضضوم بقضضانون  18لية الطبيضضة. املضضائة جلضضان املسضضإو

الطبيضضة. اعتبضضار  قضضارير جلضضان املسضضإولية الطبيضضة املنصضضو  علي ضضا يف هضضذا القضضانون بعضضد        

ن ائيت ا هي الوسيلة القانونية نثبا  اوطأ الط" املدع  به أو ن يضه. ال جيضوز للقاضضي    

بشأن ا. مإئى ذلك  دور قضرار الللنضة بثبضو  اوطضأ     فال ت ا وليس له سلطة  قديرية 

الط" و ريور ه ن ائيا جيعي م مة قاضي املوضوأ قا رة عل  حتديد الضضرر يف مضدا    

 والتعوي  يف مقدار . التزام احلكم املطعون فيه هذا النظر.   يح.  

  

 



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
1114 

 (  عوي . أرش. ئية. ضرر. خطأ.3

مضن اسضتكماا التعضوي  عضن احضضرار      اسضت قاق الديضة ال  نضع  ضاح  احلضم في ضا        -

احخرى ال  ال   ي ب ا الديه ةامً  بضاحلم املضضرور مضن خسضارة ومضا فا ضه مضن كسض .         

مإئى ذلك.التعوي  الذا يست م للورثة مائيًا أو ائبيًا نتيلضة مضا أ ضاب اةخا ض م مضن      

أضرار بسب  وفاة مضورث م اضرج عضن نطضاق التعضوي  الضذا عنضا  املشضرأ حبظضر اجلمضع           

 ينه وبط الدية أو احرش. أساس ذلك وعلته. مثاا. ب

  

ال ُيسأا أحضد عضن    -1من قانون املعام   املدنية عل  أنه ) 313النيف يف املائة  -1

فعي غري  ومع ذلك جيوز للقاضضي بنضاءا علض  طلض  املضضرور إذا رأى مضةرًا لضذلك أن ُيلضزم         

كضوم بضه علض  مضن أوقضع الضضرر       احمل أيًا من ا  ي ذكرهم حس  اححواا بأئاء الضمان

من كانق له عل  من وقع منه انضرار سضلطة فعليضة يف رقابتضه و وجي ضه      -..... ب -أ

ولو   يكن حرًا يف اختيار  إذا كان ال عي الضضار قضد  ضدر مضن التضابع يف حالضة  أئيضة        

وملضن أئى الضضمان أن يرجضع كضا ئفضع علض  احملكضوم عليضه بضه (           -2وظي ته أو بسضبب ا  

علض  أن مسضإولية املتبضوأ يف هضذ      -لض  مضا جضرى بضه قضضاء هضذ  احملكمضة        وع –ضضضدا يضضض

احلالضضة ليسضضق مسضضإولية اةضض ا  مضضع التضضابع يف ال عضضي الضضضار الضضذا  سضضب  فيضضه، وإ ضضا        

مسضإولية عضن أئاء الضضضمان احملكضوم بضضه علض  التضابع مضضع حقضه يف الرجضضوأ عليضه كضضا أئا         

ر الرقابضضة والتوجيضضه أن  كضضون للمتبضضوأ    عنضضه، وكضضان املقضضرر أنضضه يك ضضي لتضضوافر عنصضض     

السلطة ال علية يف أن يصدر للتابع من احوامضر والتوجي ضا  يف عملضه ولضو  وجي ضًا عامضًا،       

كا مإئا  أنه ليس من الضرورا أن يكون املتبوأ قائرًا عل  الرقابة مضن الناحيضة ال نيضة    

ومضن ثضم  كضون ع قضة     بي يك ي أن يكون له الرقابضة والتوجيضه مضن الناحيضة انئاريضة،      

التبعية قائمة بط املستشض   والطبيض  الضذا يسضتخدمه أو يعمضي حلسضابه يف معنض  املضائة         

من قانون املعام   املدنية ويكون املستشض   مسضإواًل عضن ضضمان خطضأ الطبيض         313

ملضضا كضضان ذلضضك، وكضضان احلكضضم      يف عضض ج املضضري  الضضذا يلت ضضم باملستشضض   للعضض ج،    

حلكم املطعون فيه قد خليف   ي ًا وكا له أ ضله الثابضق بضاحوراق    االبتدائي املإيد با

إىل أن  قريضضر جلنضضة املسضضإولية الطبيضضة قضضد عضضزى اوطضضأ الطضض" الضضذا أوئى حبيضضاة مضضورل   

املطعضضضون ضضضضدهم إىل الطبيضضض  ......... استشضضضارا .................. باملستشضضض   الطضضضاعن وكضضضا    

حضم احخضري التضابع للمستشض   املضذكور، وملضا        يك ي لتوافر وثبو  املسإولية املدنية يف

كان قضاء هذ  احملكمة قد جرى عل  أن حمكمة املوضوأ  ستطيع أن  لضزم أيضًا مضن    
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التابع أو املتبوأ أو كلي ما بأئاء الضمان وليس ةرطًا اختصام التضابع يف الضدعوى طاملضا    

لتضزم هضذا النظضر    ثبتق مسإوليته بالدليي القاطع، وملضا كضان احلكضم املطعضون فيضه قضد ا      

املتقدم يف قضائه وأضاو بأن املستش   الطاعن وةأنه يف الرجوأ عل  الطبي  سضالف  

الضذكر كبلضض  التعضضوي  املقضضضي بضضه وهضضو بضضدور  مضضن احلكضضم  قريضضر قضضانوني سضضليم  فضضإن  

 .النعي عليه يف هذا اوصو  يكون عل  غري أساس

بضضضط حاجضضضة احطبضضضاء إىل  املشضضضرأ انمضضضارا ي وهضضضو بصضضضدئ إقامضضضة التضضضوازن   كضضضان إذ  -2

الطمأنينضضة والثقضضة واحلريضضة يف مزاولضضة أعمضضادم، وبضضط حاجضضة املرضضض  إىل احلمايضضة مضضن       

ا، قد أ در املرسوم بقضانون رقضم   أخطائ م وحق م يف التعوي  عن احضرار ال   سبب 

منضضه علضض  أنضضه ال ُ قبضضي ئعضضاوى   18املضضائة بشضضأن املسضضإولية الطبيضضة ونصضضق   2016لسضضنة4

لضضض   رفضضضع بسضضضب  املسضضضإولية الطبيضضضة إال بعضضضد الللضضضوء والعضضضرض علضضض  جلضضضان     التعضضضوي  ا

مضن ذا    19 ، كمضا نصضق املضائة   املسإولية الطبية وفقضًا ححكضام هضذا املرسضوم بقضانون     

القانون عل  أن ُ قضدم أو ُ  ضاا مجيضع الشضكاوى يف الوقضائع املتعلقضة باوطضأ الطض" إىل         

دئها ال ئ ضضة التن يذيضضة ونضضايف باجل ضضة اجل ضضة الصضض ية، وذلضضك وفقضضًا للضضضوابك الضض  حتضض 

الص ية إحالة الشكاوى لللنة املسإولية الطبية املشار إلي ضا يف هضذا املرسضوم بقضانون،     

والضض  علي ضضا وضضضع  قريضضر مسضضب  برأي ضضا يف كضضي حالضضة  عضضرض علي ضضا بنضضاءا علضض  مضضا ثبضضق   

معلومضا   لدي ا من ف يف وبعد االطض أ علض  امللضف الطض" ومضا يتضوافر دضا مضن حقضائم و         

أخضضرى نتيلضضة حتقيقا  ضضا ومناقشضضا  ا وئراسضضت ا ال نيضضة لل الضضة، و رفضضع  قريرهضضا للل ضضة      

الص ية خ ا ث ثط يومًا من  اريم انحالة، وجيوز هديد امليعائ ملدة مماثلضة أو أكثضر   

مضن ذا  القضانون    20كوافقة اجل ة الص ية بناءا عل  طل  الللنضة، كمضا نصضق املضائة     

م الشضكوى وملضزاوا امل نضة املشضكو يف حقضه حبسض  اححضواا الطعضن علض           عل  أنضه مُلقضد  

 قرير جلنة املسإولية الطبيضة وذلضك بضتظلم يقضدم للل ضة الصض ية املختصضة خض ا ث ثضط          

يومًا من  اريم إخطارهم إخطارًا قانونيًا كا انت   إليه التقرير عل  الن ضو الضذا حتضدئ     

ية املختصضضضة إحالضضضة التقريضضضر وكافضضضة احوراق  ال ئ ضضضة التن يذيضضضة، وعلضضض  اجل ضضضة الصضضض   

واملستندا  املتعلقة به رفم التظلم إىل الللنضة العليضا للمسضإولية الطبيضة املنصضو  علي ضا       

من هذا املرسوم بقانون، وُيعتة  قرير الللنة ن ائيضًا إذا   يضتم الضتظلم منضه      21يف املائة 

ة، ويف هضذ  احلالضة ال ُيقبضي الطعضن علض       يف امليعائ احملدئ يف ال قرة احوىل من هضذ  املضائ  

مضضن ذا  القضضانون  21التقضضارير الطبيضضة الصضضائرة من ضضا أمضضام أا ج ضضة، كمضضا نصضضق املضضائة  

علضض  أن ُ شضضكي بقضضرار مضضن جملضضس الضضوزراء جلنضضة طبيضضة فنيضضة ئائمضضة  سضضم  الللنضضة العليضضا  

مضع اجل ضا    للمسئولية الطبية بناءا عل  عرض وزير الص ة ووقاية ا تمع بعد التنسضيم  
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الصضض ية احخضضرى، وحيضضدئ القضضرار كي يضضة  شضضكيل ا وقواعضضد وإجضضراءا  عملضض ا ومضضدة      

عضويت ا واملكافه  ال  ُ منح حعضائ ا، وصتيف هضذ  الللنضة ئون غريهضا بضالنظر يف     

التظلما  من  قارير جلان املسضإولية الطبيضة املنصضو  علي ضا يف هضذا املرسضوم بقضانون،        

ي ا يف كي  ظلم وذلك وفقًا لإلجراءا  والقواعد ال  حيضدئها  و ضع  قريرًا مسببًا برأ

قرار جملس الضوزراء املشضار إليضه أعض  ، ولللنضة العليضا للمسضإولية الطبيضة  أييضد التقريضر           

ورف  التظلم أو  عديله أو إلغائه ويعتة  قريرها ن ائيضًا وال يقبضي الطعضن بضأا وجضه علض        

نة أمام أا ج ضة، ومضن ثضم فضإن املشضرأ يكضون قضد        التقارير الطبية الصائرة من هذ  اللل

وسيلة قانونية نثبا  اوطأ الطض" امُلضدع  بضه، ال جيضوز للقاضضي فال ت ضا،        است دل

وال يكون له سضلطة  قضدير بشضأن ا  طاملضا اسضتوفق الضدعوى ةضريف قبودضا، وهضو الللضوء           

بإمضضارة  املشضضكلة بقضضرار رئضضيس هيئضضة الصضض ة  -عضضرض علضض  جلنضضة املسضضإولية الطبيضضة   وال

قبي رفع بالدعوى بالتعوي  عن اوطأ الطض"، وقضد     -2019لسنة  39أبوظ" رقم 

ر ضض  املشضضرأ علضض  عضضدم حصضضوا هضضذا انجضضراء عضضدم قبضضوا الضضدعوى، كمضضا أوجضض  علضض        

احملكمة املختصة بنظضر ئعضوى التعضوي  بسضب  املسضإولية الطبيضة االلتضزام بقضرار جلنضة          

الطضض" أو ن يضه، طاملضضا   يضضتم الضضتظلم منضضه أمضضام  املسضإولية الطبيضضة يف ةضضأن ثبضضو  اوطضضأ  

أو خض ا ث ثضط يومضًا مضن  ضاريم إخطضار ذوا الشضأن بضه،         الللنة العليا للمسإولية الطبية 

تأييضد القضرار ورفض  الضتظلم أو  عديلضه أو      مت التظلم منه و ضدر قضرار الللنضة املضذكورة ب    

و ضضريور ه ن ائيضًا جيعضضي   بثبضضو  اوطضأ الطض"  إلغائضه، ومضن ثضضم فضإن  ضدور قضضرار الللنضة      

قا ضرة   -عوي  عضن املسضإولية الطبيضة إليضه    بعد رفع ئعوى الت-قاضي املوضوأ  م مة

عل  حتديد الضرر يف مضدا  والتعضوي  يف مقضدار ، وإذ التضزم احلكضم االبتضدائي املإيضد        

باحلكم املطعون فيه هذا النظر املتقدم وخليف يف قضائه إىل رفض  الضدفع املبضدى مضن     

الطاعن يف هذا اوصو  عل  سند مضن خلضو احوراق ممضا ي يضد الطعضن أمضام        املستش  

الللنضضة العليضضا للمسضضإولية الطبيضضة علضض  قضضرار جلنضضة املسضضإولية الطبيضضة سضضالف البيضضان، وإذ     

كان لذلك التقرير املوضوعي من احملكمة مرئ  الصض يح مضن احوراق، وكضان مضإئى     

ا ال وهضو مضض - ب ضوا  ميعضائ الطعضضن عليضه     ائيضضًاذلضك أن قضرار الللنضة احخضضرية قضد ا ضبح ن     

بثبضضو  اوطضضأ ومضضن ثضضم فضضإن  ضضدور قضضرار هضضذ  الللنضضة    - ضضار فيضضه املستشضض   الطضضاعن 

قاضضي   يف حم الطبي  التضابع للمستشض   الطضاعن و ضريور ه ن ائيضًا جيعضي م مضة        الط"

قا رة علض  حتديضد    -بعد رفع ئعوى التعوي  عن املسإولية الطبية إليه  -املوضوأ 

ضرر يف مدا  والتعوي  يف مقدار ، وهو مضا التزمضه احلكضم املطعضون فيضه، وقضد بضا         ال

التذرأ بعدم إخطار الطبي  سالف الذكر بتقرير الللنة غري منضتج وال جضدوى منضه وقضد     
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ثبق بضاحوراق أنضه أجضن" اجلنسضية وغضائر الضب ئ و  يقضم املستشض   الطضاعن مضن جانبضه            

مضضام الللنضضة العليضضا للمسضضإولية الطبيضضة أخضضذًا كضضا أورئ       بضضالطعن علضض  القضضرار يف امليعضضائ أ  

احلكضضم مضضن خلضضو احوراق ممضضا ي يضضد ذلضضك ، احمضضر الضضذا يضضض   معضضه النعضضي يف هضضذا           

 اوصو  يف غري حمله.

مضضن قضضانون املعضضام     299،  293،  292،  282املقضضرر وفقضضًا لنصضضو  املضضوائ    -3

 اسضت قاق الديةضة ال  نضع  ضاح      أنيف –وعل  ما جرى به قضضاء هضذ  احملكمضة     –املدنية 

احلم في ا من استكماا التعوي  عضن احضضرار احخضرى الض  ال   ضي ب ضا الديضة ةضامً          

ما حلم املضرور من خسارة وما فا ه من كس ، وبالتالي فضإن التعضوي  الضذا ُيسضت م     

م للورثة مائيًا كان أو أئبيًا نتيلة مضا أ ضاب أةخا ض م مضن أضضرار بسضب  وفضاة مضورث         

ارج عن نطضاق التعضوي  الضذا عنضا  املشضرأ حبظضر اجلمضع بينضه وبضط الديضة أو احرش،           

ومن ثم فليس هنا  ما  نع من  قدير هذا التعوي  يف ضضوء هضذ  النصضو  الخضت و     

كضضي من ضضا يف مصضضدر االلتضضزام وطبيعتضضه ويف نضضوأ التعضضوي  ومضضدا ، ذلضضك أنيف املشضضرأ         

حدها وإ ا جعله ةامً  لكافة العنا ر احخضرى  يقصر التعوي  عل  الدية الشرعية و

للضضضرر املضضائا واحئبضضي، ملضضا كضضان ذلضضك، وكضضان احلكضضم املطعضضون فيضضه   ُيخضضالف هضضذا   

بضالتعوي  عضن احضضرار احئبيضة      -املطعضون ضضدهم    -النظر يف قضائه لورثة املتضوف   

ر احئبيضة مضن   احخرى ال  ال   ي ب ا الدية، وإذ   يكضْن  قضدير  للتعضوي  عضن احضضرا     

حيضث املقضدار حمضضي نعضي مضن املستشضض   الطضاعن، وكضان الثابضضق أن احلكضم قضد رفضض          

طلض  املطعضون ضضدهم بضالتعوي  عضن الضضرر املضضائا لعضدم قيضام الضدليي عليضه فضإن النعضضي            

 عل  احلكم املطعون فيه يف هذا اوصو  يكون عل  غري أساس.

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صاضي يف أن    –ما يبط من احلكم املطعون فيه وسضائر احوراق  وعل   –حيث إن الوقائع 

مضضدني   2021لسضضنة  52املطعضضون ضضضدهم أقضضاموا علضض  املستشضض   الطضضاعن الضضدعوى رقضضم     

كلي أبوظ" بطل  احلكم بإلزامه بضأن يضإئا إلضي م الديضة الشضرعية ومبلض  مخسضة عشضر         

ب ضم وال ائضدة التأخرييضة بواقضع     حلقق مليون ئرهم  عويضًا عن احضرار املائية واحئبية ال  

انضضضضًا لضضضضدعواهم  إن مضضضضورث م ، وقضضضضالوا بيمضضضضن  ضضضضاريم املطالبضضضضة وحتضضضض   ضضضضاريم السضضضضدائ  12%

........... قد أجرى عملية جراحية بالقل  لضدى املستشض   الطضاعن كعرفضة الطبيض       املرحوم/

وطأ الط" لبخضري فقضد   ........ ، وإذ أثبق  قرير جلنة املسإولية الطبية أنه  ويف عل  إثر ا

حكمق احملكمة بإلزام املستش   الطاعن بضأن   11/7/2021، وبتاريمأقاموا الدعوى 
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ألضضضف ئرهضضم  ضضضوزأ علضضضي م حسضضض    200يضضإئا للمطعضضضون ضضضضدهم الديضضة الكاملضضضة وقضضضدرها   

ألف ئرهم  عويضًا عضن احضضرار املعنويضة يضوزأ      300النصي  الشرعي لكي من م ، ومبل  

% سضنويًا مضن  ضاريم  ضريورة احلكضم       5ن م مع ال ائضدة التأخرييضة بواقضع    علي م بالتساوا بي

كمضا اسضتأن ه    2021لسضنة  323ن ائيًا، استأنف املستش   الطاعن هذا احلكضم  بضرقم   

قضضضضق احملكمضضضة   31/8/2021وبتضضضاريم   2021لسضضضنة   324املطعضضضون ضضضضدهم بضضضرقم  

ذكور يف هضذا احلكضم   برف  االستئنافط و أييد احلكم املستأنف، طعن املستشض   املض  

بطريضم الضضنق ، وقضدم املطعضضون ضضدهم عضضدا احخضري مضضذكرة بضدفاع م طلبضضوا في ضا رفضض        

 حدئ  جلسة لنظر . -يف غرفة مشورة-ذ ُعِرض الطعن عل  هذ  احملكمة الطعن، وإ

وحيث إن الطعن أقيم عل  أربعة أسباب ينع  ب ا املستش   الطاعن عل  احلكم املطعون 

يضضضم القضضضانون و أويلضضضه وال سضضضائ يف االسضضضتدالا وانخضضض ا حبضضضم الضضضدفاأ   فيضضضه اوطضضضأ يف  طب

وفال ة الثابق باحوراق والقصور يف التسبي ، ويف بيان ذلك يقوا إن احلكضم قضد أخطضأ    

حط قض  يف الدعوى ئون اختصضام الطبيض  املعضاىل إىل جانض  املستشض   الطضاعن والضذا        

طاعن بالضمان، كما الت ق احلكم عضن  جي  أن  ثبق مسإوليته قبي إلزام املستش   ال

ئفع احخري بعضدم قبضوا الضدعوى لعضدم  ض ة الللضوء والعضرض علض  جلنضة املسضإولية الطبيضة            

لعضضدم إخطضضار الطبيضض  املعضضاىل بقرارهضضا كضضي يضضتمكن مضضن الطعضضن عليضضه أمضضام الللنضضة العليضضا  

ن للمسضضإولية الطبيضضة، هضضذا إىل أن احلكضضم قضضد مجضضع بضضط الديضضة الشضضرعية والتعضضوي  عضض         

مضن قضانون املعضام   املدنيضة حضاا أن التعضوي         299احضرار املعنوية باملخال ة لنيف املضائة  

املطالضض  بضضه جيضض  قصضضر  علضض  الديضضة الشضضرعية فقضضك، وإذ قضضض  احلكضضم بضضالتعوي  الضضذا 

قضضدر  رغضضم عضضدم ثبضضو  أيضضة أضضضرار مائيضضة أ ضضابق املطعضضون ضضضدهم فإنضضه يكضضون معيبضضًا كضضا   

 يستوج  نقضه.

مضن قضانون املعضام       313الضنيف يف املضائة   النعي يف مجلته مرئوئ، ذلك أن وحيث إن هذا 

ال ُيسأا أحد عن فعي غري  ومع ذلك جيوز للقاضضي بنضاءا علض  طلض       -1املدنية عل  أنه ) 

املضرور إذا رأى مةرًا لذلك أن ُيلزم أيًا مضن ا  ضي ذكضرهم حسض  اححضواا بضأئاء الضضمان        

من كانق له عل   من وقع منضه انضضرار    –..... ب  -ر أ احملكوم به عل  من أوقع الضر

سلطة فعلية يف رقابتضه و وجي ضه ولضو   يكضن حضرًا يف اختيضار  إذا كضان ال عضي الضضار قضد           

وملضن أئى الضضمان أن يرجضع كضا ئفضع       – 2 در من التابع يف حالة  أئية وظي ته أو بسضبب ا  

علض  أن   -ى بضه قضضاء هضذ  احملكمضة     وعلض  مضا جضر    –عل  احملكضوم عليضه بضه (  يضضضضضضضدا     

مسإولية املتبوأ يف هضذ  احلالضة ليسضق مسضإولية اةض ا  مضع التضابع يف ال عضي الضضار الضذا           

 سب  فيه، وإ ا مسإولية عن أئاء الضمان احملكضوم بضه علض  التضابع مضع حقضه يف الرجضوأ        
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ه أن  كضضون عليضه كضا أئا  عنضه، وكضان املقضرر أنضه يك ضي لتضوافر عنصضر الرقابضة والتوجيض           

للمتبضوأ السضلطة ال عليضة يف أن يصضدر للتضابع مضن احوامضر والتوجي ضا  يف عملضه ولضو  وجي ضًا            

عامًا، كا مإئا  أنه ليس مضن الضضرورا أن يكضون املتبضوأ قضائرًا علض  الرقابضة مضن الناحيضة          

ال نيضضة بضضي يك ضضي أن يكضضون لضضه الرقابضضة والتوجيضضه مضضن الناحيضضة انئاريضضة، ومضضن ثضضم  كضضون     

التبعيضضة قائمضضة بضضط املستشضض   والطبيضض  الضضذا يسضضتخدمه أو يعمضضي حلسضضابه يف معنضض   ع قضة 

مضضن قضضانون املعضضام   املدنيضضة ويكضضون املستشضض   مسضضإواًل عضضن ضضضمان خطضضأ          313املضضائة 

ملضا كضان ذلضك، وكضان احلكضم       الطبي  يف ع ج املري  الذا يلت م باملستش   للع ج،

قضد خلضيف  ض ي ًا وكضا لضه أ ضله الثابضق بضاحوراق         االبتدائي املإيد باحلكم املطعضون فيضه   

إىل أن  قريضضر جلنضضة املسضضإولية الطبيضضة قضضد عضضزى اوطضضأ الطضض" الضضذا أوئى حبيضضاة مضضورل          

املطعضضضون ضضضضدهم إىل الطبيضضض  ..................... استشضضضارا جراحضضضة .....................باملستشضضض      

يف حضضم احخضضري التضضابع للمستشضض      الطضضاعن وكضضا يك ضضي لتضضوافر وثبضضو  املسضضإولية املدنيضضة    

املذكور ، وملا كان قضاء هذ  احملكمة قد جرى عل  أن حمكمة املوضوأ  ستطيع أن 

 لضضزم أيضضًا مضضن التضضابع أو املتبضضوأ أو كلي مضضا بضضأئاء الضضضمان ولضضيس ةضضرطًا اختصضضام التضضابع يف     

قضد التضزم   الدعوى طاملا ثبتق مسإوليته بالدليي القضاطع، وملضا كضان احلكضم املطعضون فيضه       

هضضذا النظضضر املتقضضدم يف قضضضائه وأضضضاو بضضأن املستشضض   الطضضاعن وةضضأنه يف الرجضضوأ علضض         

الطبي  سالف الذكر كبل  التعضوي  املقضضي بضه وهضو بضدور  مضن احلكضم  قريضر قضانوني          

املشضضرأ سضضليم فضضإن النعضضي عليضضه يف هضضذا اوصضضو  يكضضون علضض  غضضري أسضضاس، وملضضا كضضان       

ن بضضط حاجضضة احطبضضاء إىل الطمأنينضضة والثقضضة واحلريضضة يف انمضضارا ي وهضضو بصضضدئ إقامضضة التضضواز

مزاولة أعمضادم، وبضط حاجضة املرضض  إىل احلمايضة مضن أخطضائ م وحق ضم يف التعضوي  عضن           

بشضضأن املسضضإولية  2016لسضضنة  4احضضضرار الضض   سضضبب ا، قضضد أ ضضدر املرسضضوم بقضضانون رقضضم   

ي  الض   رفضع بسضب  املسضإولية     منه عل  أنه ال ُ قبي ئعاوى التعضو  18املائة الطبية ونصق 

الطبية إال بعد الللضوء والعضرض علض  جلضان املسضإولية الطبيضة وفقضًا ححكضام هضذا املرسضوم           

من ذا  القانون عل  أن ُ قدم أو ُ  اا مجيضع الشضكاوى يف    19 ، كما نصق املائةبقانون

  حتضضدئها الوقضضائع املتعلقضضة باوطضضأ الطضض" إىل اجل ضضة الصضض ية، وذلضضك وفقضضًا للضضضوابك الضض 

ال ئ ة التن يذية، ونايف باجل ة الص ية إحالة الشكاوى لللنضة املسضإولية الطبيضة املشضار     

إلي ا يف هذا املرسوم بقانون، وال  علي ا وضع  قرير مسب  برأي ضا يف كضي حالضة  عضرض     

علي ا بناءا عل  ما ثبق لدي ا من ف يف وبعد االط أ عل  امللف الط" ومضا يتضوافر دضا مضن     

ائم ومعلومضضا  أخضضرى نتيلضضة حتقيقا  ضضا ومناقشضضا  ا وئراسضضت ا ال نيضضة لل الضضة، و رفضضع      حقضض

 قريرها للل ضة الصض ية خض ا ث ثضط يومضًا مضن  ضاريم انحالضة، وجيضوز هديضد امليعضائ ملضدة             

مضن   20مماثلة أو أكثر كوافقة اجل ة الص ية بناءا عل  طل  الللنة، كما نصضق املضائة   
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مُلقضضدم الشضضكوى وملضضزاوا امل نضضة املشضضكو يف حقضضه حبسضض  اححضضواا     ذا  القضضانون علضض  أنضضه  

الطعن عل   قرير جلنة املسإولية الطبية وذلك بتظلم يقدم للل ة الصض ية املختصضة خض ا    

ث ثط يومًا من  اريم إخطضارهم إخطضارًا قانونيضًا كضا انت ض  إليضه التقريضر علض  الن ضو الضذا           

الصض ية املختصضضة إحالضة التقريضر وكافضضة احوراق     حتضدئ  ال ئ ضة التن يذيضة، وعلضض  اجل ضة    

واملستندا  املتعلقة به رفم التظلم إىل الللنة العليضا للمسضإولية الطبيضة املنصضو  علي ضا يف      

مضن هضذا املرسضوم بقضانون، وُيعتضة  قريضر الللنضة ن ائيضًا إذا   يضتم الضتظلم منضه يف             21املائة 

املضضائة، ويف هضضضذ  احلالضضضة ال ُيقبضضي الطعضضضن علضضض    امليعضضائ احملضضضدئ يف ال قضضرة احوىل مضضضن هضضضذ    

مضن ذا  القضانون علض      21التقارير الطبية الصائرة من ا أمام أا ج ضة، كمضا نصضق املضائة     

أن ُ شكي بقرار من جملس الوزراء جلنة طبية فنيضة ئائمضة  سضم  الللنضة العليضا للمسضئولية       

نسضضيم مضضع اجل ضضا  الصضض ية الطبيضضة بنضضاءا علضض  عضضرض وزيضضر الصضض ة ووقايضضة ا تمضضع بعضضد الت 

احخضضرى، وحيضضدئ القضضرار كي يضضة  شضضكيل ا وقواعضضد وإجضضراءا  عملضض ا ومضضدة عضضضويت ا          

واملكافضه  الض  ُ مضنح حعضضضائ ا، وصضتيف هضذ  الللنضضة ئون غريهضا بضالنظر يف التظلمضضا         

من  قارير جلان املسإولية الطبية املنصو  علي ا يف هضذا املرسضوم بقضانون، و ضضع  قريضرًا      

 برأي ضا يف كضي  ظلضم وذلضك وفقضًا لإلجضراءا  والقواعضد الض  حيضدئها قضرار جملضس            مسببًا

الوزراء املشار إليه أع  ، ولللنة العليا للمسإولية الطبية  أييضد التقريضر ورفض  الضتظلم أو     

 عديلضضه أو إلغائضضه ويعتضضة  قريرهضضا ن ائيضضًا وال يقبضضي الطعضضن بضضأا وجضضه علضض  التقضضارير الطبيضضة      

وسضيلة   الللنضة أمضام أا ج ضة، ومضن ثضم فضإن املشضرأ يكضون قضد اسضت دل           الصائرة من هضذ  

قانونية نثبا  اوطأ الط" امُلدع  به، ال جيوز للقاضي فال ت ا، وال يكضون لضه سضلطة    

عضضرض علضض  جلنضضة   قضضدير بشضضأن ا، طاملضضا اسضضتوفق الضضدعوى ةضضريف قبودضضا، وهضضو الللضضوء وال   

بإمضضضضضارة أبضضضضضوظ" رقضضضضضم الصضضضضض ة املشضضضضضكلة بقضضضضضرار رئضضضضضيس هيئضضضضضة -املسضضضضضإولية الطبيضضضضضة 

قبي رفع بالدعوى بالتعوي  عن اوطأ الط"، وقد ر ض  املشضرأ علض      -2019لسنة39

عدم حصوا هذا انجراء عدم قبوا الدعوى، كما أوج  علض  احملكمضة املختصضة بنظضر     

ئعضضوى التعضضوي  بسضضب  املسضضإولية الطبيضضة االلتضضزام بقضضرار جلنضضة املسضضإولية الطبيضضة يف ةضضأن    

أ الط" أو ن يه، طاملا   يتم التظلم منه أمام الللنضة العليضا للمسضإولية الطبيضة     ثبو  اوط

أو مت الضتظلم منضه و ضدر قضرار الللنضة      خ ا ث ثط يومًا من  اريم إخطضار ذوا الشضأن بضه،    

تأييد القرار ورف  التظلم أو  عديله أو إلغائه، ومن ثم فإن  دور قرار الللنضة  املذكورة ب

بعضضد رفضضع ئعضضوى  -قاضضضي املوضضضوأ  و ضضريور ه ن ائيضضًا جيعضضي م مضضة  طضض"بثبضضو  اوطضضأ ال

قا ضرة علض  حتديضد الضضرر يف مضدا  والتعضوي  يف        -لتعوي  عن املسإولية الطبية إليضه ا

مقضضدار ، وإذ التضضزم احلكضضم االبتضضدائي املإيضضد بضضاحلكم املطعضضون فيضضه هضضذا النظضضر املتقضضدم      

   الطضاعن يف هضذا اوصضو  علض      وخليف يف قضائه إىل رف  الدفع املبدى مضن املستشض  
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سند من خلو احوراق مما ي يد الطعن أمام الللنة العليا للمسإولية الطبية علض  قضرار جلنضة    

املسضضإولية الطبيضضة سضضالف البيضضان وإذ كضضان لضضذلك التقريضضر املوضضضوعي مضضن احملكمضضة مضضرئ      

ًا ب ضوا    ائيض الص يح من احوراق، وكان مضإئى ذلضك أن قضرار الللنضة احخضرية قضد ا ضبح ن       

ومضن ثضم فضإن  ضدور قضرار       -ما ال  ار فيه املستشض   الطضاعن   وهو-ميعائ الطعن عليه 

يف حضضم الطبيضض  التضضابع للمستشضض   الطضضاعن و ضضريور ه    بثبضضو  اوطضضأ الطضض" هضضذ  الللنضضة 

بعد رفع ئعوى التعضوي  عضن املسضإولية الطبيضة إليضه       -قاضي املوضوأ  ن ائيًا جيعي م مة

لضضضرر يف مضضدا  والتعضضوي  يف مقضضدار ، وهضضو مضضا التزمضضه احلكضضم قا ضضرة علضض  حتديضضد ا -

املطعون فيه، وقد با  التذرأ بعدم إخطار الطبي  سالف الذكر بتقرير الللنة غري منضتج  

وال جضضدوى منضضه وقضضد ثبضضق بضضاحوراق أنضضه أجضضن" اجلنسضضية وغضضائر الضضب ئ و  يقضضم املستشضض      

أمام الللنة العليا للمسإولية الطبيضة أخضذًا   الطاعن من جانبه بالطعن عل  القرار يف امليعائ 

كا أورئ  احلكم من خلو احوراق مما ي يد ذلك، احمضر الضذا يضض   معضه النعضي يف هضذا       

، 293، 292، 282وملضضا كضضان املقضضرر وفقضضًا لنصضضو  املضضوائ    اوصضضو  يف غضضري حملضضه،  

أنيف اسضت قاق   –وعل  ما جرى به قضاء هذ  احملكمة  –من قانون املعام   املدنية  299

الديةة ال  نع  اح  احلم في ا من استكماا التعوي  عن احضرار احخرى الض  ال   ضي   

ب ا الدية ةامً  ما حلم املضرور من خسارة وما فا ه من كسض ، وبالتضالي فضإن التعضوي      

الضذا ُيسضت م للورثضة مائيضًا كضان أو أئبيضًا نتيلضضة مضا أ ضاب أةخا ض م مضن أضضرار بسضضب             

رث م ارج عن نطاق التعوي  الذا عنا  املشضرأ حبظضر اجلمضع بينضه وبضط الديضة أو       وفاة مو

احرش، ومضضن ثضضم فلضضيس هنضضا  مضضا  نضضع مضضن  قضضدير هضضذا التعضضوي  يف ضضضوء هضضذ  النصضضو    

الخت و كي من ا يف مصدر االلتزام وطبيعتضه ويف نضوأ التعضوي  ومضدا ، ذلضك أنيف املشضرأ       

ة وحضضدها وإ ضضا جعلضضه ةضضامً  لكافضضة العنا ضضر        يقصضضر التعضضوي  علضض  الديضضة الشضضرعي    

احخرى للضضرر املضائا واحئبضي، ملضا كضان ذلضك، وكضان احلكضم املطعضون فيضه   ُيخضالف            

بالتعوي  عن احضرار احئبيضة   -املطعون ضدهم  -هذا النظر يف قضائه لورثة املتوف  

ضضضرار احئبيضضة مضضن احخضضرى الضض  ال   ضضي ب ضضا الديضضة، وإذ   يكضضْن  قضضدير  للتعضضوي  عضضن اح  

حيث املقدار حمي نعي من املستش   الطاعن، وكان الثابق أن احلكضم قضد رفض  طلض      

املطعضضون ضضضدهم بضضالتعوي  عضضن الضضضرر املضضائا لعضضدم قيضضام الضضدليي عليضضه فضضإن النعضضي علضض          

 احلكم املطعون فيه يف هذا اوصو  يكون عل  غري أساس.
 

********** 
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 )إئارا( 24/11/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –السيد املستشار/ عبدالعزيز اليعكوبي  برئاسة

 وعضوية املستشارين: إبراهيم سيد أمحد الط ان، طارق فت ي يوسف.

(144) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  55)الطعن رقم 

 ( ئعوى "ئعوى انلغاء". قرار إئارا. خطأ.  1

قضد امتنعضق أو قعضد  عضن     القرار انئارا السل" ال يقوم إال إذا ثبضق أن ج ضة انئارة    -

اصاذ قرار كضان مضن الواجض  علي ضا اصضاذ  طبقضًا للقضوانط فضإذا   يكضن إ ضدار مثضي            

هضضذا القضضرار واجضض  علي ضضا فضضإن امتناع ضضا عضضن إ ضضدار  ال يشضضكي قضضرارا سضضلبيًا ممضضا يقبضضي  

 الطعن عليه بانلغاء.    

  

 ( ئعوى "ئعوى انلغاء". قرار إئارا. خطأ.2

رفق  ليس م  ضًا يف جان  انئارة. عدم ثبو  إسضتي اء املطعضون   االئعاء باوطأ امل -

ضدها لشرويف  رخييف املباني وعدم ثبو  فقدان املستندا  لدى ج ضة انئارة ال جيعضي   

من امتناأ اجل ة انئارية عن إ دار ال خييف قرارا سضلبيًا يقبضي الطعضن بااللغضاء. انت ضاء      

 ح.احلكم املطعون فيه إىل هذ  النتيلة.   ي

  

املقضضضرر أن حمكمضضضة املوضضضضوأ دضضضا كامضضضي السضضضلطة يف حتصضضضيي ف ضضضم الواقضضضع يف         -1

الدعوى، وحبث وه ييف احئلة واملستندا  املطروحة علي ا كا يف ذلك  قارير اوضةة  

واملوازنة وال جيح بين ا واحخذ كا  را  واستبعائ ما عدا  ئون  عقي  علي ا يف ذلك مضن  

ضاؤها مبنيا علض  أسضس سضائغة ومإئيضا إىل النتيلضة الض        حمكمة النق  طاملا كان ق

خلصضضق إلي ضضا. كمضضا أن املقضضرر فق ضضا وقضضضاء أن القضضرار السضضل" ال يصضضح القضضوا بقيامضضه       

مكضررا( مضن قضانون انجضراءا       84وإمكانية فا مته بضدعوى انلغضاء طبقضًا للمضائة )    

اذ قضضضرار كضضان مضضضن  املدنيضضة إال إذا ثبضضق أن ج ضضضة انئارة قضضد امتنعضضضق أو قعضضد  عضضضن اصضض     

الواجضض  علي ضضا اصضضاذ  طبقضضًا للقضضوانط واللضضوائح، وذلضضك بضضأن يكضضون  ضضاح  الشضضأن قضضد    

 ضضوافر  يف ةضضأنه الشضضرويف والضضضوابك الضض  اسضضتلزم ا القضضانون والضضذا أوجضض  بتوافرهضضا    

عل  ج ة انئارة التدخي بقرار نحدال احثر الذا ر بضه القضانون. فضإذا   يكضن إ ضدار      
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واجبًا علي ا فإن امتناع ا عن إ دار  ال يشكي قرارًا سضلبيًا ممضا يقبضي    مثي هذا القرار 

 الطعن عليه بانلغاء.

كانضضق احملكمضضة مصضضدرة احلكضضم املطعضضون فيضضه يف إطضضار سضضلطت ا يف حتصضضيي إذ  -2

الواقع يف الدعوى و قييم احللج واملستندا  املقدمة في ا كا في ا  قرير اوضةة املنلضز   

دم وجوئ قرار سل"  كن الطعن عليه بدعوى انلغضاء بنضاء علض     في ا قد خلصق إىل ع

اوطضأ املرفقضي الضذا  نسضبه الطاعنضة للل ضة انئاريضة املطعضون ضضدها جضاء خلضوا مضن              أن

))لضضيس   -كمضا رئ  عليضه عضن  ضواب    - ئليضي يسضند ، إذ أن االئعضاء باوطضأ املرفقضي      

بضضاني مضضن ك ربضضاء ومضضاء أو م  ضضضا يف جانضض  انئارة، كمضضا ان  و ضضيي اوضضدما  يف امل

عدم حترير فال ا  الستخدام مباني غري مسضتوفية الشضرويف  كلض ا ال  شضكي قرينضة      

علضض  فقضضد التصضضاريح مضضن جانضض  االئارة(( و بعضضا لضضذلك وملضضا كضضان   يثبضضق دضضا اسضضتي اء       

، وكضضان ائعاؤهضضا 2009لسضضنة  198املطعضضون ضضضدها لشضضرويف  ضضرخييف املبضضاني بضضالرقم 

))يإخضضضضذ علي ضضضضا ال  -كمضضضضا اوضضضضض ه احلكضضضضم–ان املسضضضضتندا  )أا الطاعنضضضضة(  ب قضضضضد

ملصضضل ت ا عنضضد  قضضدير الضضدليي بشضضأن اسضضتي اء الشضضرويف اذ ان  قريضضر اوضضةة وهضضو بينضضة          

املستأنف ضدها الوحيد   يإكد إهام املباني وفقا للشرويف والقوانط املعمضوا ب ضا يف   

 اء الشضرويف لت ويضي   الدولة، وئونه يكون ملضف الضدعوى بضا  مضن غضري ئليضي ي يضد اسضتي        

مضضضن مشضضضرويف اىل نظضضضامي(( مضضضضي ا بضضضأن  ))اجل ضضضة االئاريضضضة املختصضضضة   198ال خضضضييف 

اسضضضتن ذ  كامضضضي واليت ضضضا و قضضضديرها بشضضضأن مضضضنح هضضضذا ال خضضضييف مشضضضروطا وأ ضضضدر   

ال خييف حبالته عن بصر وبصرية ئون اساءة الستعماا حق ا يف ظي القواعضد القانونيضة   

واعمضضاال للقضضوانط ذا  الصضضلة املتعلقضضة   –   مدنيضضة معضضام 106مضضائة  –الضض  حتكم ضضا 

بتنظيم اعماا البناء واةغاا العقارا ، و بعا لذلك فانه   يتولد للمسضتأنف ضضدها اا   

حضضضم مكتسضضض  نجبضضضار االئارة علضضض  من  ضضضا  وثيقضضضا لل خضضضييف ئون اسضضضتي اء ةضضضروطه(( 

بضضضضا  واسضضضضتنتج احلكضضضضم مضضضضن الواقضضضضع املعضضضضروض علضضضض  احملكمضضضضة مصضضضضدر ه أن ))الطل    

واملخاطبضضضا  بضضضط املسضضضتأنف ضضضضدها واالئارة والضضض  نضضضتج عن ضضضا قضضضرار مضضضن االئارة  عضضضي    

ال خييف مشروطا كانق يف وقق سابم لإلنذار الضذا وج تضه املسضتأنف ضضدها بتضاريم      

عل  حد قودا والذا سكتق عنه االئارة، ويستنتج ان املسضتأن ة قبلضق    28/6/2020

ملشضضرويف بضضدليي ان ضضا    طعضضن فيضضه، بضضي ي  ضضم مضضن      بقضضرار االئارة االجيضضابي بضضال خييف ا 

االوراق ان ا سعق الستي اء الشرويف، كما ان ا    طعضن يف سضكو  االئارة عضن الضرئ     

مكضررا مضن قضانون االجضراءا  املدنيضة((      84علي ا بشأن االنضذار حبسض  املقضرر يف املضائة     

عضن عليضه بانلغضاء.    وانت ق بناء عل  كي ما  قدم  إىل عضدم  ضوافر قضرار ائارا يصضلح للط    
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وملا كان هذا الذا ساقه احلكم  ةيرا لقضضائه سضائغا ويتضضمن الضرئ املسضقك ملضا هضو        

مثار يف هذا النعي، لذلك يكون النعي عليه كا ذكضر ال يعضدو أن يكضون جمضرئ جضدا      

موضوعي فيما  ستقي حمكمة املوضوأ بتقدير  ئون رقابة علي ا يف ذلك من حمكمضة  

 . مقبواالنق ، وبالتالي غري

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

احوراق ومن احلكم املطعضون فيضه  ت صضي فضضي      حيث إن الوقائع حسبما يستخليف منو

أن املدعيضضة )الطاعنضضة( أقضضضامق ضضضد املضضدع  علي ضضا )املطعضضون ضضضدها( أمضضام احملكمضضة           

 2020لسضضنة 2ئعضضوى قيضضد  ب ضضا حتضضق رقضضم     2020 /2/9بتضضاريم  االبتدائيضضة بضضالظ رة 

اوال: بقبوا الضدعوى ةضك ، ثانيضا ويف املوضضوأ بضالزام ج ضة االئارة املضدع         طلبق في ا 

علي ضضا بتسضضليم ا ةضض ائة اهضضام املبضضاني لرخصضضة البنضضاء اوضضا  ب ضضا واملقيضضد حتضضق رقضضم            

ثالثضا : الضزام املضدع     . حاليضا ...................  –التضابع ................... سضابقا    2009لسضنة  198

فلي حمي الدعوى بالسل   املعدة لذلك  8بعدئ  198ار ال خييف علي ا بتوثيم وا د

رابعضا: الضزام ج ضة    . مع ما      عل  ذلك من اثار اهم ا حتويله من مشرويف اىل نظضامي 

وذلضضك علضض  سضضند مضضن أن ضضا    االئارة املضضدع  علي ضضا باملصضضروفا  ومقابضضي ا عضضاب احملامضضاة.  

رقضم االرض   –مدينضة ..............   –.. منطقضة  الكائنضة ..........  –جممع فلي  –هتلك العقار 

وحضضضضدا  طبقضضضضا   8عبضضضضارة عضضضضن ارض سضضضضكنية ل سضضضضتخدام السضضضضكين عضضضضدئ      –........ 

قسضيمة رقضم .......    2009لسضنة   198للمخططا  املعتمدة ورخصضة البنضاء اجلديضدة رقضم     

قامضق املدعيضة باستصضدار  ضرخييف      14/06/2009ثم وبتاريم  – 2/1/2009بتاريم 

فلضضي طبقضضا للمخططضضا  املعتمضضدة ورخصضضة البنضضاء اجلديضضد        6جديضضد بإضضضافة عضضدئ   بنضضاء 

قسضضضيمة رقضضضم ......... ومت ا ضضضدار   –رقضضضم ايصضضضاا الرخصضضضة .........   –الصضضضائر بضضضرقم ........ 

ةضضضضضض ائة اهضضضضضضام مبضضضضضضاني لل خضضضضضضييف رقضضضضضضم ........... وال خضضضضضضييف رقضضضضضضم ............. بتضضضضضضاريم 

وجضضض  خطضضضأ مضضضن املضضضدع  علي ضضضا مت فقضضضد     ، وارئفضضضق املدعيضضضة انضضضه وك  19/08/2010

وهضضو مضضا حضضاا ئون  وثيضضم  لضضك   2009لسضضنة  198املخططضضا  اوا ضضة بضضال خييف رقضضم  

احملضض   السضضكنية حتضض  االن، ومنضضذ ذلضضك احلضضط واملدعيضضة  طالضض  ج ضضة االئارة املضضدع   

سضنة  علي ا بتسليم ا  ورة من ة ائة اهام املباني املوئعة لضدي ا لل خضييف رقضم .......... ل   

ئون جضضدوى وقامضضق بتوجيضضه عضضدئ مضضن االنضضذارا  دضضا ولكضضن   حتضضر  املضضدع        2009

علي ضضضا سضضضاكنا، ممضضضا حضضضدا ب ضضضا اىل اقامضضضة ئعواهضضضا بغيضضضة احلكضضضم دضضضا بطلبا ضضضه سضضضال ة  

قضضضق احملكمضضة بضضإلزام املضضدع  علي ضضا بتوثيضضم وإ ضضدار        26/1/2021و لسضضة .البيضضان
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املعضدة لضذلك مضع مضا ي  ض  علض        فلضي حمضي الضدعوى بالسضل        8بعضدئ   198ال خييف 

ذلك من  ثار من حتويله من مشرويف إىل نظامي، وبإلزام ا بتسليم املدعية ة ائة إهضام  

التضضابع ...................  2009املبضضاني لرخصضضة االبنضضاء اوضضا  ب ضضا و املقيضضدة بضضرقم .... لسضضنة   

حلكضضم قبضضوال لضضدى   يلضضم هضضذا ا مضضع إلزام ضضا باملصضضروفا  و مقابضضي أ عضضاب احملامضضاة. -

قضضق   14/4/2021. و لسضة  2021لسضنة   2املدعية فطعنضق عليضه باالسضتئناو رقضم     

احملكمة بقبوا االستئناو ةك ، ويف املوضوأ بإلغاء احلكضم املسضتأنف، واحلكضم    

   ضر     جمدئا برف  الدعوى وحتميي املستأنف ضدها املصروفا  وأ عاب احملاماة.

، وقضدمق  2021لسضنة   55عنق عليضه بضالنق  رقضم    املستأنف ضدها هذا احلكم، فط

املطعون ضدها بواسضطة إئارة قضضايا احلكومضة كضذكرة بضالرئ، وعضرض الطعضن علض          

 هذ  احملكمة يف غرفة مشورة، فرأ  أنه جدير بالنظر، وحدئ  جلسة لنظر .

حيضضث أقضضيم الطعضضن علضض  أربعضضة أسضضباب  نعضض  الطاعنضضة بضضاحوا والثضضاني والرابضضع من ضضا علضض    

م املطعون فيه فال ة القانون واوطأ يف  طبيقه والقصور يف التسبي  وال سضائ  احلك

يف االسضضتدالا وفال ضضة الثابضضق بضضاحوراق وانخضض ا حبضضم الضضدفاأ، ذلضضك أنضضه أخطضضأ حضضط     

استند يف أسبابه لعدم وجوئ قرار ائارا  كن الطعن عليه بانلغاء، واحلضاا أن رفض    

للطاعنة وامتناع ا عن ذلك ئون مضةر وئون سضند    املطعون ضدها إ دار قرار ال خييف

قانوني يعد قرارا إئاريا  كان من الواج  علي ا إ دار  كقتض  القضوانط واللضوائح إال   

أن ا امتنعق عن إ دار  ئون البو  بأسباب االمتناأ أو الرف  وقامق بضإئراج ال خضييف   

السضضل" مضضن قبضضي   حتضضق وضضضع مشضضرويف ثضضم قامضضق بإلغضضاء هضضذا ال خضضييف. وهضضذا املسضضلك     

املطعضضون ضضضدها يشضضكي حالضضة مسضضتمرة ومتلضضدئة حيضضم الطعضضن عليضضه بانلغضضاء مضضا بقيضضق     

املطعون ضدها عل  موق  ا السل". كما أن قرار املطعون ضدها السل" باالمتناأ عضن  

إ ضدار ال خضضييف كضان لغايضضة التسضض  علض  فقضضدان مل ضضا  ال خضييف اوا ضضة بضضاملطعون     

خطأها بإئراج  راخييف للطاعنة وعمضي مل ضا  بضدا فاقضد     ضدها، فبدال من أن  ص ح 

ذهبضضق إىل معاجلضضضة اوطضضا خبطضضضإ  خضضضر بضضأن امتنعضضضق عضضضن إ ضضدار ال خضضضييف للطاعنضضضة.     

واحلكم املطعون فيه إذ خالف ذلضك يكضون قضد جانض   ض يح القضانون. كمضا أنضه جضاء          

ملنعضضدم مشضضوبا بالقصضضور يف التسضضبي  وال سضضائ يف االسضضتدالا، ذلضضك أن القضضرار انئارا ا    

يعتة يف حكضم غضري املوجضوئ وبالتضالي ال يت صضن ب ضوا  ميعضائ الطعضن. وملضا كضان قضرار            

املطعضضون ضضضدها السضضل" املطلضضوب إلغضضاؤ  راجضضع وطضضا انئارة اجلسضضيم والضض  فقضضد  أو       

أ ل ق املستندا  املتعلقة بال اخييف اوا ضة بالطاعنضة، لضذلك يكضون قرارهضا السضل"       
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ه إىل ئرجة االنعدام إذ  ريد اجل ضة انئاريضة املطعضون ضضدها     مشوبا بعي  جسيم احندر ب

حتميي خطئ ا يف فقد ال اخضييف احمل وظضة عنضدها للطاعنضة بضأن  لغضي  راخيصض ا الض          

 ضضدر  لصضضاحل ا، علضض  الضضرغم مضضن كضضون اوطضضا املرفقضضي يف فقضضد املسضضتندا  املتعلقضضة    

حلكضم الطعضط فيمضا    بال اخييف اوا ة بالطاعنة هضي الض   سضببق فيضه. وقضد أخطضا ا      

قضضرر  مضضن عضضدم وجضضوئ خطضضإ مرفقضضي، ذلضضك انضضه مضضن واجبضضا  املطعضضون ضضضدها االحت ضضاظ      

باملل ضضا  باحرةضضيف لضضدي ا السضضيما وانضضه ال  كضضن اسضضت م املشضضروأ بضضدون ةضض ائة إهضضام     

املبضضاني وبضضاقي املسضضتندا ، واحلكضضم املطعضضون فيضضه إذ قضضض  علضض  خضض و يكضضون معيبضضا   

 .مستوج  النق 

ا النعي مرئوئ، ملا هو مقرر مضن أن حمكمضة املوضضوأ دضا كامضي السضلطة       وحيث إن هذ

يف حتصيي ف م الواقع يف الدعوى، وحبث وه ييف احئلة واملستندا  املطروحة علي ضا  

كا يف ذلك  قارير اوضةة واملوازنضة وال جضيح بين ضا واحخضذ كضا  ضرا  واسضتبعائ مضا عضدا            

نق  طاملضا كضان قضضاؤها مبنيضا علض  أسضس       ئون  عقي  علي ا يف ذلك مضن حمكمضة الض   

سضضائغة ومإئيضضا إىل النتيلضضة الضض  خلصضضق إلي ضضا. كمضضا أن املقضضرر فق ضضا وقضضضاء أن القضضرار   

السضضضل" ال يصضضضح القضضضوا بقيامضضضه وإمكانيضضضة فا ضضضمته بضضضدعوى انلغضضضاء طبقضضضًا للمضضضائة       

أو  مكضضررا( مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة إال إذا ثبضضق أن ج ضضة انئارة قضضد امتنعضضق     84)

قعد  عن اصاذ قضرار كضان مضن الواجض  علي ضا اصضاذ  طبقضًا للقضوانط واللضوائح، وذلضك           

بضضأن يكضضون  ضضاح  الشضضأن قضضد  ضضوافر  يف ةضضأنه الشضضرويف والضضضوابك الضض  اسضضتلزم ا     

القانون والذا أوج  بتوافرها عل  ج ة انئارة التدخي بقرار نحضدال احثضر الضذا ر بضه     

ثي هذا القرار واجبًا علي ا فإن امتناع ا عضن إ ضدار  ال   القانون. فإذا   يكن إ دار م

يشضضكي قضضرارًا سضضلبيًا ممضضا يقبضضي الطعضضن عليضضه بانلغضضاء. وملضضا كانضضق احملكمضضة مصضضدرة       

احلكضضم املطعضضون فيضضه يف إطضضار سضضلطت ا يف حتصضضيي الواقضضع يف الضضدعوى و قيضضيم احللضضج    

قضد خلصضق إىل عضدم وجضوئ     واملستندا  املقدمة في ا كا في ا  قرير اوضةة املنلضز في ضا    

اوطضأ املرفقضي الضذا  نسضبه      قرار سل"  كن الطعن عليه بدعوى انلغاء بناء علض  أن 

الطاعنضضة للل ضضة انئاريضضة املطعضضون ضضضدها جضضاء خلضضوا مضضن ئليضضي يسضضند ، إذ أن االئعضضضاء           

))لضضيس م  ضضضا يف جانضض  انئارة،   -كمضضا رئ  عليضضه عضضن  ضضواب  - باوطضضأ املرفقضضي 

وضضضدما  يف املبضضضاني مضضضن ك ربضضضاء ومضضضاء أو عضضضدم حتريضضضر فال ضضضا    كمضضضا ان  و ضضضيي ا

الستخدام مباني غري مستوفية الشرويف كل ا ال  شكي قرينة عل  فقد التصضاريح مضن   

جانضض  االئارة(( و بعضضا لضضذلك وملضضا كضضان   يثبضضق دضضا  اسضضتي اء املطعضضون ضضضدها لشضضرويف    
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ا الطاعنضضضة(  ب قضضضدان ، وكضضضان ائعاؤهضضضا )أ2009 ضضضرخييف املبضضضاني بضضضالرقم ...... لسضضضنة 

)) يإخضذ علي ضا ال ملصضل ت ا عنضد  قضدير الضدليي        -كما اوضض ه احلكضم  –املستندا  

بشأن استي اء الشرويف اذ ان  قرير اوةة وهو بينة املستأنف ضدها الوحيد   يإكضد  

إهام املباني وفقا للشرويف والقوانط املعموا ب ا يف الدولة، وئونه يكون ملف الضدعوى  

ري ئليضضضي ي يضضد اسضضضتي اء الشضضرويف لت ويضضضي ال خضضييف ...... مضضضن مشضضضرويف اىل    بضضا  مضضضن غضض  

نظضضامي(( مضضضي ا بضضأن ))اجل ضضة االئاريضضة املختصضضة اسضضتن ذ  كامضضي واليت ضضا و قضضديرها      

بشأن منح هضذا ال خضييف مشضروطا وأ ضدر  ال خضييف حبالتضه عضن بصضر وبصضرية ئون          

معضام     106مضائة   –م ضا  اساءة الستعماا حق ا يف ظي القواعد القانونيضة الض  حتك  

واعماال للقضوانط ذا  الصضلة املتعلقضة بتنظضيم اعمضاا البنضاء واةضغاا العقضارا ،          –مدنية 

و بعضضا لضضذلك فانضضه   يتولضضد للمسضضتأنف ضضضدها اا حضضم مكتسضض  نجبضضار االئارة علضض          

من  ا  وثيقا لل خضييف ئون اسضتي اء ةضروطه(( واسضتنتج احلكضم مضن الواقضع املعضروض         

مة مصدر ه أن ))الطلبا  واملخاطبا  بضط املسضتأنف ضضدها واالئارة والض      عل  احملك

نتج عن ا قرار من االئارة  عي ال خييف مشروطا كانق يف وقق سضابم لإلنضذار الضذا    

علضض  حضضد قودضضا والضضذا سضضكتق عنضضه     28/6/2020وج تضضه املسضضتأنف ضضضدها بتضضاريم   

االجيضابي بضال خييف املشضرويف بضدليي     االئارة، ويستنتج ان املستأن ة قبلضق بقضرار االئارة   

ان ضا    طعضن فيضه، بضي ي  ضم مضن االوراق ان ضا سضعق السضتي اء الشضرويف، كمضا ان ضا               

النضضضذار حبسضضض  املقضضضرر يف املضضضائة     طعضضضن يف سضضضكو  االئارة عضضضن الضضضرئ علي ضضضا بشضضضأن ا     

مكضضررا مضضن قضضانون االجضضراءا  املدنيضضة(( وانت ضضق بنضضاء علضض  كضضي مضضا  قضضدم  إىل عضضدم   84

قرار ائارا يصلح للطعن عليه بانلغاء. وملا كان هذا الضذا سضاقه احلكضم  ةيضرا      وافر 

لقضائه سضائغا ويتضضمن الضرئ املسضقك ملضا هضو مثضار يف هضذا النعضي، لضذلك يكضون النعضي             

عليه كا ذكر ال يعدو أن يكون جمرئ جدا موضوعي فيما  ستقي حمكمضة املوضضوأ   

 النق ، وبالتالي غري مقبوا. بتقدير  ئون رقابة علي ا يف ذلك من حمكمة

باملخال ضضة للثابضضق بضضاحوراق و قريضضر  –و نعضض  عليضضه بالسضضب  الثالضضث انضضه أخطضضا فيمضضا قضضرر   

، 2009من عدم استي اء الطاعنة لشرويف  رخييف املباني بالرقم ........ لسضنة  -اوةة

ن واحلضضاا انضضه مت ال خضضييف للطاعنضضة بعضضدئ اانيضضة فلضضي ولضضيس أربعضضة كمضضا  ضضزعم املطعضضو    

ضضضدها، ومت اسضضت م ا للمشضضروأ، والضضذا ال  كضضن أن يضضتم بضضدون اسضضتي اء ال اخضضييف     

حمضضضر  –واحلصضضوا علضض  ةضض ائة إهضضام املبضضاني وبضضاقي املسضضتندا  )ةضض ائة إهضضام مبضضاني  

املخططضضا (، وقضضد مت  صضضميم االستشضضارا  –حمضضضر اسضضت م ن ضضائي -اسضضت م ابتضضدائي
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فلتط بإمجالي اانية فلي حسضبما هضو    أربعة مباني مت  قة مكون كي مبن  من ا من

موضضضضح بضضضاملخطك املرفضضضم كلضضضف الضضضدعوى وبتقريضضضر اوضضضةة. كمضضضا مت  و ضضضيي التيضضضار         

املرفضم   2الك ربائي و ركي  اانية عدائا  للطاعنضة. كمضا أن الثابضق باملسضتند رقضم      

يف  ..اىل رقضضضم  .…وفضضضي   .…بتقريضضضر اوضضضةة أن كضضضي فطضضضك مكتضضضوب فيضضضه: فضضضي   

 …أ الدعوى واملخططا  املعتمدة للبلدية وهكضذا بضاقي املخططضا  مضن     احرض موضو

معتمدة من البلديضة وال  كضن اسضت م ا مضن قبضي ................... مضن املقضاوا         .……عل  

املرفضضم  ……واالستشضضارا إال بعضضد  قضضديم ةضض ائة إهضضام املبضضاني. كمضضا أن املسضضتند رقضضم   

ائرة مضضضن ئائضضضرة التخطضضضيك العمرانضضضي بضضضالتقرير ذا ضضضه يتضضضضمن ةضضض ائة  سضضضليي عقضضضار  ضضض 

والبلديا ، وإفائة  سليي عقار يضدا ويوضضح وجضوئ اانيضة فلضي ولضيس أربعضة. وملضا كضان          

الثابضضق ممضضا ذكضضر ان الطاعنضضة اسضضتوفق ةضضرويف ال خضضييف حمضضي الضضدعوى، وانضضه مضضن           

امل  ض ان كافة املستندا  حبوزة املطعون ضدها يف احرةيف ولضيس حبضوزة الطاعنضة    

م ان سضضلمت ا للمطعضضون ضضضدها، لضضذلك يكضضون احلكضضم املطعضضون فيضضه بعضضدم       والضض  سضضب 

 احلكم دا بطلبا  ا قد خالف الثابق باحوراق مما يعيبه ويوج  نقضه.

ذلضك ان مضا  ضضمنه يضدور يف ن ضس فلضك مضا سضبم إثار ضه يف           مرئوئ، هذا النعي وحيث إن

رف  النعضي املثضار في ضا     احسباب احوا والثاني والرابع من أسباب هذا الطعن، وال  مت

اعتبارا ملا انت ق اليه احملكمة مصضدر ه يف إطضار سضلطت ا يف  قضدير الواقضع يف الضدعوى       

و قييم ا لل لضج واملسضتندا  املقدمضة في ضا، والض    يتضبط دضا من ضا مضا يقطضع بصضدور            

 ضرخييف للطاعنضة بإنشضاء اانيضضة فلضي، وأن مضا خلضيف إليضضه  قريضر اوضةة يف نتيلتضه جضضاء          

بناء علض  جمضرئ اسضتنتاجا  مضن خض ا مإةضرا    يثبضق للم كمضة مصضدرة احلكضم           

املطعون فيه من خ دا ما ي يد عل  وجه القطع بصدور ال خييف للطضاعن ببنضاء اانيضة    

فلي وإ ا كان ال خييف الصائر له ببناء أربعة فلي فقضك، ومضن ثضم الت تضق عمضا انت ض        

وملا كان ما أورئ ه  علي  لقضضائ ا جضاء مبنيضا علض       اليه اوبري لعدم اقتناع ا بنتيلته،

أسس سضائغة ويتصضي كسضائي واقعيضة اضضع  قييم ضا لسضلطت ا التقديريضة ئو ضا  عقيض            

علي ضا يف ذلضضك مضن حمكمضضة الضضنق  طاملضا كضضان مضا انت ضضق إليضضه سضائغا ، لضضذلك يكضضون      

 إثارة هذا النعي أمام حمكمة النق  غري مقبوا.

 

********** 
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 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ زهري اسكندر 

 وعضوية املستشارين: عثمان مكرم، أزهرا مبار .

(145) 
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 أجر.  عوي . عمي. 

 إ ابة العامي بإ ضابة عمضي اثنضاء  ائيتضه لعملضه وبسضببه. أثضر  . التضزام  ضاح  العمضي           -

بأن يإئا له معونضة ماليضة حتسض  علض  أسضاس كامضي االجضر الضذا يتقاضضا  طضواا فض ة            

ع جه أو إىل أن يثبق علضز  عضن العمضي.  ضاوز هضذ  ال ض ة سضتة أةض ر. أثضر . ا  ضاض           

املعونة املاليضة إىل نصضف االجضر املسضت م للعامضي. اعتبضار هضذ  املعونضة  عويضضا عضن احجضر            

ح  العمضضي ب ضضا كلضضرئ وقضضوأ ان ضضابة وثبضضو  عنا ضضرها    ولضضيس احجضضر ذا ضضه. التضضزام  ضضا  

 وةرائط ا ولو  راخ  أثر سدائها إىل ف ا  الحقة. مثاا.  

  

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

حيضضث إن الوقضضائع  سضضبم وأن أحضضايف ب ضضا احلكضضم الصضضائر عضضن هضضذ  احملكمضضة  لسضضة         

علض    –عل  الن و الض زم حلمضي قضضاء هضذا احلكضم       –و وجز احملكمة  7/7/2021

عمضضالي كلضضي أبضضو ظضض" علضض       327/2019أن املضضدعي )الطضضاعن ( أقضضام الضضدعوى رقضضم     

املضضدع  علي ضضا )املطعضضون ضضضدها( طلضض  يف ختام ضضا إلزام ضضا بضضأن  ضضإئا إليضضه   عويضضضا عضضن  

( ئرهضضضم، 76.672( ئرهضضضم، وبضضضدا إجضضضازة كبلضضض  )  165.00ال صضضضي التعسضضض ي كبلضضض  ) 

( ئرهضم،  55.000وبدا إنذار كبلض  ) ( ئرهم، 44.929ومكافأة ن اية اودمة كبل  )

( ئرهضضم، و عضضوي  عضضن أضضضرار  املائيضضة واملعنويضضة    495.000وبضضدا معونضضة ماليضضة كبلضض  )  

( ئرهضضم، 275.000( ئرهضضم، وبضضدا سضضاعا  عمضضي إضضضافية كبلضض  )     300.000كبلضض  )

، و ضضذكرة سضض ر عضضوئة ملوطنضضه كبلضض   12/2017أيضضام مضضن ةضض ر  4وأجضضور متضضأخرة عضضن 

 ديضضد إقامتضضه وبطاقضضا  الضضضمان الصضض ي لضضه وحسضضر ه، و سضضليمه ( ئرهضضم، و10.000)

ة ائة يف اوةة، وإحالتضه علض  جلنضة طبيضة لبيضان ان ضابة الض   عضرض دضا أثنضاء العمضي            

واحلكم وفضم مضا  نت ضي إليضه اوضةة و.ضوا احلكضم بالن ضاذ املعلضي بض  ك الضة، ويف            

بضضأجر  14/11/2017ريم بيضضان ذلضضك قضضاا إنضضه الت ضضم للعمضضي لضضدى املطعضضون ضضضدها بتضضا     
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( ئرهضم وإذ أن ضق املطعضون ضضدها     55000( ئرهضم وامجضالي )  33000أساسي قضدر    ) 

خدمتضضه لضضدي ا بضضدون سضضب  مشضضروأ و   سضضدئ لضضه مسضضت قا ه أقضضام الضضدعوى املاثلضضة بطلضض   

إلزام ضضا بأئائ ضضا لضضه وفضضم مضضا سضضلف مضضن طلبضضا ، حضضضر  املطعضضون ضضضدها بوكيضضي عن ضضا   

ك بأن الشركة بسضب  قلضة العمضي وكثضرة احعبضاء املاليضة       وقدم جوابه عن الدعوى وهس

املثقلة كيزانيت ا أ ب ق يف غري حاجضة وضدما  الطضاعن ممضا حضدا ب ضا إىل فصضله مضن         

مضضضي ة بأنضضه   يصضض  بضضأا إ ضضابا  عمضضي وبأنضضه اسضضتلم   15/10/2019العمضضي بتضضاريم 

هضضضم  قضضضر ( ئر70500كامضضضي حقوقضضضه من ضضضا وذمت ضضضا ليسضضضق عضضضامرة ل ائد ضضضه إال كبلضضض  ) 

باسضضت قاقه لضضه وطلبضضق رفضض  الضضدعوى فيمضضا زائ علضض  ذلضضك مضضن طلبضضا ، وأقامضضق ئعضضوى   

( ئرهضم وفائضدة قانونيضة    20000متقابلة طلبضق في ضا إلزامضه  قضاب  بضأن يضإئا دضا مبلض  )        

من  اريم رفع الدعوى وحت  السدائ التام،  داوا نظر الضدعوى بعضدة جلسضا      %9بواقع 

الطرفان ما لدي م مضن ئفضوأ وأوجضه ئفضاأ إىل أن أ ضب ق       اقتضاها سريها  بائا خ دا

حكمضق احملكمضة بضإلزام املطعضون ضضدها       27/1/2020جاهزة لل صي في ا وبتضاريم  

( ئرهضضم و بضضدا إنضضذار كبلضض  44929بضضأن  ضضإئا للطضضاعن مكافضضأة ن ايضضة اودمضضة كبلضض  ) 

ن ( ئرهم حبيث يكضو 165000( ئرهم و عوي  عن ال صي التعس ي كبل  )27500)

( ئرهضضم ألزمضضق املطعضضون ضضضدها بأئائضضه للطضضاعن    237429امجضضالي املبلضض  املقضضضي بضضه )  

كمضضا ألزمت ضضا بضضأن  سضضدئ لضضه قيمضضة  ضضذكرة سضض ر عضضوئة ملوطنضضه و سضضليمه ةضض ائة اوضضةة    

ورفضضضق مضضا عضضدا ذلضضك مضضن طلبضضا  ويف الضضدعوى املتقابلضضة بضضإلزام املضضدع  عليضضه  قضضاب             

مضن   %4( ئرهضم وفائضدة قانونيضة بواقضع     8800))الطاعن( بأن يإئا للمدعية  قاب  مبلض   

 ضضاريم املطالبضضة القضضضائية وحتضض  السضضدائ التضضام، اسضضتأنف احملكضضوم لضضه هضضذا احلكضضم           

اسضضتئناو عمضضالي أبضضو ظضض" واسضضتأن ته احملكضضوم      2020لسضضنة  590باالسضضتئناو رقضضم  

وبعضد أن نضدبق احملكمضة جلنضة مضن ث ثضة        1121/2020علي ا  قاب  باالستئناو رقضم  

ء ل  يف املستأنف وبيان ما إذا كانق إ ابته بضاح  الضذا يشضتكي منضه بالصضدر      أطبا

هضضو إ ضضابة عمضضي مضضن عدمضضه وباةضضر  الللنضضة امل مضضة املوكلضضة إلي ضضا مضضن طضضرو احملكمضضة   

وأوئعق  قريرها وقدم كي من الطرفط املتنضازعط كضا لضه مضن ئفضوأ واع اضضا  علض         

برفضضضضضه وبتأييضضضضد احلكضضضضم   22/2/2021 قريضضضضر الللنضضضضة قضضضضضق احملكمضضضضة بتضضضضاريم   

املسضضضتأنف، طعضضضن الطضضضاعن يف هضضضذا احلكضضضم بطريضضضم الضضضنق  بضضضالطعن املاثضضضي و لسضضضة     

نقضق هذ  احملكمة احلكم املطعون فيه و صد  لنظر املوضضوأ وقبضي    7/7/2021

ال صضضضي فيضضضه قضضضضق بإعضضضائة املأموريضضضة لللنضضضة الطبيضضضة السضضضابم نضضضدب ا كعرفضضضة حمكمضضضة   

الطاعن من اع اضا  عل   قريرهضا و لقضي مضا عسض      االستئناو للرئ عل  ما هسك به 
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أن يكضضون للطضضرفط مضضن م حظضضا  واع اضضضا  إن كضضان وإعضضائة حبضضث مضضا يلضضزم حبثضضه    

وحتريضضر  قريضضر  كميلضضي كضضا  نت ضضي إليضضه الللنضضة، ون ضضاذاا دضضذا القضضضاء باةضضر  الللنضضة      

تيلة أعمادضا  امل مة املوكلة إلي ا وسكنق عل  نظام إئارة القضايا  قريرا أورئ  فيه ن

وعرض التقرير عل  الطرفط املتنازعط فتقدم كضي من مضا كضذكرة يف ةضأنه و لسضة      

قضضرر  هضضذ  احملكمضضة حلضضز الضضدعوى لل كضضم  لسضضة      3/11/2021املرافعضضة املعينضضة  

 اليوم وفي ا  در احلكم ا  ي:  

وحيضضث إن الطضضاعن هسضضك يف ئفاعضضه بضضأن الللنضضة الطبيضضة احلكوميضضة هضضي الضض  قضضرر        

تضضضه علضضض  العيضضضائة التخصصضضضية كستشضضض   خلي ضضضة املتخصصضضضة يف الطضضض  الن سضضضي        إحال

واحعصضضاب والضض  انت ضضق إىل أن إ ضضابته نا ضضة عضضن ضضضغك العمضضي وبضضأن نسضضبة العلضضز           

وأن الللنضضة الطبيضضة أغ لضضق ذكضضر ذلضضك يف    %60إىل  51احلا ضضي لضضه بسضضبب ا  قضضدر مضضن   

يضضه حبضضث هضضذا الضضدفاأ   قريرهضضا احمضضر الضضذا كضضان مضضن املضضتعط علضض  احلكضضم املطعضضون ف   

اجلوهرا للوقوو عل  مدى   ته غري أنه   ي عي وأسس قضضاء  علض  قالضة أن  قريضر     

العيائة التخصصية  ائر عن ج ة غري فولة ن دار  وهو ما ال جيابضه ئفاعضه وال يعضد    

رئا سائغا عليه، ملا كان ذلك وكانق هذ  احملكمة قد نقضق احلكم املطعضون فيضه   

وأ وقبضضضي ال صضضضي فيضضضه قضضضضق بإعضضضائة املأموريضضضة لللنضضضة الطبيضضضة      و صضضضد  لنظضضضر املوضضضض  

احلكومية السابم ندب ا كعرفة حمكمة االسضتئناو للضرئ علض  مضا هسضك بضه الطضاعن        

من اع اضا  عل   قريرها، ون ضاذاا دضذا القضضاء باةضر  الللنضة امل مضة املوكلضة إلي ضا         

أورئ  فيضه بضأن اجل ضة     16/9/2021وسكنق عل  نظام إئارة القضايا  قريرا بتضاريم  

................. يف عيضائة   /إكد علض  أنضه " مت عضرض وف ضيف السضيد     املعنية بدائرة الص ة  

القلضضض  مضضضن قبضضضي استشضضضارا القلضضض  ...ومت عرضضضضه يف جنضضضا  العلضضضوم السضضضلوكية )عيضضضائة      

احمراض الن سية( من قبي اختصا ي الط  الن سي" ، كما ورئ بضالتقرير بأنضه ) ضبط    

والتقيضيم ومراجعضة امللضف الطض" انلك ونضي والتقضارير الطبيضة مضن العيضائة          من ال  ضيف  

 – 2مضرض االكتئضاب الشضديد     – 1الن سية يف القطضاأ اوضا  أن املضري  يعضاني مضن:      

القلم العام مع نوبا  ادلع، وقد أرفقق الللنة  قريرها بالتقرير الط" ا رى بواسضطة  

بضضأن املضضضري  )الطضضاعن( قضضد " عضضضرض حزمضضة ن سضضضية     الضضدكتورة ............. والضضذا  ضضضضمن   

وعصضضبية بسضضب  ضضضغك العمضضي والكضضم ادائضضي مضضن امل ضضام الوظي يضضة ممضضا أئى إىل إ ضضابته   

 لطة قلبية غري مستقرة ....املري  ال يسضتطيع العمضي وممارسضة حيا ضه بشضكي طبيعضي       

ن ذلضك وكضان   وحيتاج إىل املتابعة املكث ة والع ج الن سي حت   ستقر حالته(، ملضا كضا  
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قاطع الداللضة بضأن الطضاعن قضد مت      –ن اذا لل كم التم يدا  –رئ الللنة بدائرة الص ة 

ف صه مضن اخصضائي الطض  الن سضي والعصض" ) الضدكتورة ............... ( كوجض  حتويضي         

ئائرة الص ة وبناء عل  ندب من قبي الللنة الطبية و  يكضن التقريضر  ضائرا مضن ج ضة      

بضاحلكم ممضا يكضون مضا اسضتند       –علض  غضري  ضواب     –ر  كمضا ورئ  غري فولضة بإ ضدا  

إليه يف قضائه برف  طل  املعونة الع جية للطاعن قضد جضاء علض  غضري أسضاس، وكضان       

( من قضانون  نظضيم ع قضا  العمضي علض  أنضه )إذا حالضق ان ضابة          145م ائ نيف املائة ) 

معونضة ماليضة  عضائا أجضر       بط العامي وأئاء عمله وج  عل   اح  العمضي أن يضإئا إليضه   

كام  طواا مدة الع ج أو ملدة ستة أة ر أي ما أقصر فإذا استغرق العض ج أكثضر مضن    

ستة أة ر خ ضق املعونة إىل النصف وذلك ملدة ستة أة ر أو حت  يضتم ةض اء العامضي أو    

مضضن ذا  القضضانون علضض  أنضضه )ُ  سضض  املعونضضة  146يثبضضق علضضز  أي مضضا أقصضضر(، ويف املضضائة 

الية املشار إلي ا يف املائة السابقة عل  أساس  خر أجر يتقاضا  العامضي وذلضك بالنسضبة    امل

إىل من يتقاضون أجورهم بالش ر أو احسضبوأ أو اليضوم أو السضاعة وعلض  أسضاس متوسضك       

بالنسضضضضبة إىل مضضضضن يتقاضضضضضون أجضضضضورهم   57احجضضضضر اليضضضضومي املنصضضضضو  عليضضضضه يف املضضضضائة  

قانون ذا ضه علض  أنضه )يضضع الطبيض  املعضاىل عنضد انت ضاء         من ال 147بالقطعة(، ويف املائة 

الع ج  قريراا من نسختط  سلم أحدها للعامي واحخرى لصاح  العمي وحيدئ فيضه نضوأ   

ان ابة وسبب ا و اريم حدوث ا ومدى  لت ا بالعمي ومدة الع ج من ا وما إذا كضان قضد   

وما إذا كضان عضاجزا كليضا     صلف عن ا عاهة مستد ة أو غريها وئرجة العلز إن وجد

أو جزئيا ومدى قدر ه عل  انستمرار يف مباةرة العمضي مضع وجضوئ العلضز(، وم ضائ هضذ        

النصو  جمتمعضة أنضه متض  ثبضق أن العامضي قضد أ ضي  بإ ضابة عمضي أثنضاء  أئيتضه لعملضه             

وبسببه فإن  اح  العمي يلتضزم بضأن يضإئا لضه معونضة ماليضة ُ  سض  علض  أسضاس كامضي           

كان يتقاضا  وذلك طواا ف ة ع جه إىل أن يتم ة اء  أو يثبق علز  عضن   احجر الذا

العمي عل  أنه إذا  اوز  هذ  ال  ة مدة ستة أةض ر فضإن املعونضة املاليضة الض  يلتضزم ب ضا        

 اح  العمي  ضنخ   إىل نصضف احجضر املسضت م للعامضي، ومضإئى مضا  قضدم مجيعضه أن          

ئا للعامي املصاب مبلغا أئا  باملعونضة املاليضة   املشرأ قد أوج  عل   اح  العمي أن يإ

وفقا للشرويف واملعايري احملدئة يف هضذا الضنيف، ونصضق املضائة      145املشار إلي ا يف املائة 

علضض  أن ضضا  قضضدر كضضا يعضضائا أجضضر  كضضام  ئون أن يعتضضة  أجضضرا ذلضضك حن احجضضر ال       146

أا عمي لعدم قدر ه عل  أئائه ض  بأا  ُيست م إال مقابي العمي وأن العامي املصاب ال يقوم

 ضرحيا بضأن   145، وجضاء نضيف املضائة     لتعوي  عن احجر وليس احجر ذا ضه ض   أنه كثابة  ا

اسضضت قاق هضضذ  املعونضضة ينشضضأ كلضضرئ  ضضوافر الشضضرويف الضض   ضضضمن ا وهضضي أوال أن  كضضون  
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ان ضضابة إ ضضابة عمضضي، وثاني ضضا أن حتضضوا هضضذ  ان ضضابة ئون مقضضدرة العامضضي علضض  العمضضي،  

الث ضضا أن  سضضتمر خضض ا املضضدة احملضضدئة وهضضي سضضنة علضض  احكثضضر أو إىل أن يثبضضق حتقضضم      وث

إحدى ث ل حاال  وهي إما الش اء أو العلز أو الوفاة أي ما أقصضر، واملشضرأ   يضربك    

التزام  اح  العمي بتلك املعونة ببقاء العامي عل  رأس عملضه مضن عدمضه وهضو مضا يقطضع       

حلظة ان ابة، ومن ثم يعتضة التضزام  ضاح  العمضي يف      بأن هذا االلتزام يصبح مست قا

هذا النطضاق مطلقضا أا أن املعونضة ُ سضت م كلضرئ وقضوأ إ ضابة العمضي وثبضو  عنا ضرها           

وةرائط ا املذكورة ولو  راخ  أثر سدائها إىل ف ا  الحقضة . ملضا كضان ذلضك، وكضان      

لض  كضون التقريضر    احلكم املطعون فيه قد أقضام قضضاء  بضرف  طلض  املعونضة  أسيسضا ع      

الصائر من العيائا  التخصصية لط  احعصاب املدىل به يف الدعوى كان  ضائرا مضن   

بعضد إعضائة    –ج ة غري فولضة وقضد ثبضق مضا اضالف ذلضك كوجض  خطضاب ئائضرة الصض ة           

بأن ف يف الطاعن من أخصائية الط  الن سضي والعصض"     –املأمورية لللنة بعد النق  

. ( كضضان بنضضاء علضض  قضضرار الللنضضة الطبيضضة و ن يضضذا مل مضضة نضضدب  ضضائرة )الضدكتورة ............. 

عن ضضا اسضضتنائا لتخصصضض ا يف جمضضاا الطضض  الن سضضي، كمضضا أن ئفضضع الشضضركة املطعضضون      

بوجضضوب عضضرض العامضضي علضض  جلنضضة ث ثيضضة   – عقيبضضا علضض   قريضضر الللنضضة احخضضري  –ضضضدها 

عرضضضق الطضضاعن علضض  بضضدائرة الصضض ة مضضرئوئ علي ضضا كضضا هضضو ثابضضق مضضن أن ئائضضرة الصضض ة 

طاقم أطباء القل  ثم عل  أخصائية الط  الن سي الضدكتورة .....................، كضا يقطضع    

بضضأن ئائضضرة الصضض ة أخضضضعق الطضضاعن ل  ضضيف جلنضضة مكونضضة مضضن اختصا ضضا  متعضضدئة      

وهي اجل ة املعتمدة يف الدولة و نلز عمل ا بالصضيغة الض     -حدئ  ا الدائرة كعرفت ا 

هضضذا فضضض  علضض  أن الثابضضق مضضن  قضضارير ئائضضرة    -ة وال ئخضضي للعامضضي في ضضا   راهضضا مناسضضب

الص ة املدىل ب ا وأن الطاعن   يعرض علض  طبيض  واحضد بضي علض  جلنضة متكونضة مضن         

اختصا ضا  متعضضدئة مت  شضكيل ا مضضن ئائضضرة الصض ة كعرفت ضضا وأحالضق نتيلضضة أعمادضضا     

ئضم للعمضي، وبأنضه  عضرض ن ضابة      عل  احملكمة وال  انت ق في ا إىل أن الطاعن غضري ال 

عمضضي ، وبأنضضه حيتضضاج إىل عضض ج طضض" مكثضضف إىل أن  سضضتقر حالتضضه، وأرفقضضق  قريرهضضا     

بتقريضضضر الضضضدكتورة ......................... والضضضذا أكضضضد  فيضضضه بضضضأن ..)املضضضري   عضضضرض حزمضضضة  

ن سية وعصبية ةديدة بسب  ضغك العمضي الشضديد والكضم ادائضي مضن امل ضام الوظي يضة        

. واملضضضري  ال يسضضضتطيع العمضضضي وممارسضضضة حيا ضضضه بشضضضكي طبيعضضضي وحيتضضضاج إىل املتابعضضضة    ..

املكث ة والع ج الن سي حت   ستقر حالته(، ملا كان ذلك وكضان يسضت ائ مضن أحبضال     

الللنة الطبية بدائرة الص ة بأن الطاعن غري الئم للعمي وحيتاج إىل ع ج مكثف وهو 

( مضن قضانون   145عمي ومن ثم فإن ةرويف املائة ) مستمر عل  الع ج وأن إ ابته إ ابة
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 نظضضضيم ع قضضضا  العمضضضي  كضضضون قضضضد حتققضضضق، ويكضضضون طلضضض  الطضضضاعن للمعونضضضة املاليضضضة  

املنصو  علي ا باملائة املشار إلي ا له ما يةر  ، وإذ خالف احلكضم هضذا النظضر وقضض      

ل سضائ يف  برف  الطل  بالرغم من  وافر ةروطه فإنه أخطأ يف  طبيم القانون وةضابه ا 

 االستدالا كا يتعط إلغاؤ  يف هذا اوصو  والقضاء جمدئا باملعونة املطال  ب ا.

( من قانون  نظيم ع قضا  العمضي فإنضه ُيسضت م     145وحيث ملا  قدم وسندا لنيف املائة )

عل  أساس امجالي أجضر  الشض را كبلض      –للعامي أجرا كام  عن الستة أة ر احوىل 

يضضضضاو إليضضضه نصضضضف املبلضضض  وقضضضدر    ألضضضف ئرهضضضم( 330   6× ألضضضف55ألضضضف ئرهضضضم ) 55

الي املبلضض  املسضضت م لضضه مبلضض    ألضضف ئرهضضم عضضن السضضتة أةضض ر الثانيضضة، فيكضضون امجضض     165

 ألف ئهم ُ لزم الشركة بأئائه للمستأنف اح لي وفم ما سريئ باملنطوق.495
 

********** 



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
1135 

 ) ارا( 6/12/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –يس برئاسة السيد املستشار/ حممد زكي مخ

 وعضوية املستشارين: عدالن احلاج، إمام عبدالظاهر حسانط.

(146) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  1044)الطعن رقم 

 أمر أئاء. أوراق  ارية. ةيك. ةركا . مسإولية. 

مسإولية ساح  الشيك حلساب غري  يف ماا اوضا  قبضي املظ ضرين وحامضي الشضيك      -

لضضي م مضضا   يثبضضق عنضضد االنكضضار أن اح ضضيي  ضضاح  احلسضضاب     عضضن أئاء مقابضضي الوفضضاء إ 

املس وب منه الشيك كان لديضه مقابضي الوفضاء وقضق إ ضدار الشضيك. اعتبضار  قضد سضاهم          

خبطأ منه يف الضرر الواقع عليه من جراء س    لك الشيكا  كا ال حيم لضه مطالبضة   

 اح يي بالتعوي . مثاا.  
  

ةضضيك مضضا    ام   التلاريضضة أنضضه ال جيضضوز إ ضضدار مضضن قضضانون املعضض 599م ضضائ نضضيف املضضائة 

يكن للساح  لضدى املسض وب عليضه وقضق إ ضدار الشضيك نقضوئ يسضتطيع التصضرو في ضا           

وعلضض  مضضضن سضضض   الشضضضيك أو أمضضضر غضضضري  بسضضض به حلسضضضابه أئاء مقابضضضي وفائضضضه، ويكضضضون  

الساح  حلساب غري  مسئواًل ةخصضيًا يف مالضه اوضا  قبضي املظ ضرين وحامضي الشضيك        

ء مقابضضي الوفضضاء إلضضي م بانضضضافة إىل مسضضإولية اح ضضيي عضضن هضضذا االئاء وال يع ضض     عضضن أئا

السضضاح  حلسضضاب غضضري  مضضن املسضضإولية إال إذا اثبضضق عنضضد االنكضضار أن اال ضضيي  ضضاح        

احلساب املس وب منه الشيك كان لديه مقابي الوفاء وقق إ ضدار الشضيك فضإذا اخ ضم     

إنه يكضون ضضامنًا الوفضاء بقيمضة الشضيك ولضو       يف إثبا  وجوئ هذا املقابي يف ذلك الوقق ف

عمي االحتلاج بعدم الوفاء بعد املواعيضد املقضررة قانونضًا، ملضا كضان ذلضك وكضان الطضاعن         

قضضد اقضضر بصضض ي ة ئعضضوا  االبتدائيضضة وبصضض ي   االسضضتئناو والطعضضن بضضالنق  انضضه هضضو          

قضد  الساح   للشيكا  الصائرة للمسضت يدين من ضا عمض ء الشضركة املطعضون ضضدها و      

ار د   لك الشيكا  لعدم وجوئ ر يد قائم وقابي للس   من حسضاب  لضك الشضركة    

مما اضطر املست يدون إىل إقامة الدعاوى اجلزائيضة وأوامضر احئاء نلزامضه بسضدائ قيمضة      

 لك الشيكا  ومن ثم يكون الطاعن مسإواًل عن أئاء مقابضي الوفضاء لتلضك الشضيكا      

ة املطعون ضدها وضامنًا الوفاء بقيمت ا طاملا   ال  قام بس ب ا من حسابا  الشرك

يثبق أن الشركة املطعون ضضدها كضان حبسضاب ا مقابضي الوفضاء بقيمضة  لضك الشضيكا          
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وقق إ دارها كا يكون الطاعن قد ساهم خبطأ منه يف الضرر الواقع عليه من جضراء  

اا س    لك الشيكا  وما  عرض له من إجراءا  قضب  وحضبس وسضدائ مبضال  للتصض     

يف القضضضضايا املقامضضضة ضضضضد  للمطالبضضضة بقيمضضضة  لضضضك الشضضضيكا  كضضضاال حيضضضم لضضضه املطالبضضضة      

مضضن قضضانون  150بضضالتعوي  املطالضض  بضضه غضضري انضضه وعمضضً  بضضنيف ال قضضرة الثانيضضة مضضن املضضائة    

 .انجراءا  املدنية بأن ال يضار الطاعن بطعنه كا يوج  رف  الطعن

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي   -عل  ما يبط من احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق      –حيث إن الواقعا  

 ضضارا جزئضضي أبضضو ظضض" بطلضض     2020لسضضنة  2529يف أن الطضضاعن أقضضام الضضدعوى رقضضم  

ئرهضضضم  6.000.000احلكضضضم بضضضالزام الشضضضركة املطعضضضون ضضضضدها بضضضأن  ضضضإئا لضضضه مبلضضض     

 %12ة بواقضضع كتعضوي  عضضن احضضضرار املائيضة واملعنويضضة الضض  حلقضضق بضه وال ائضضدة القانونيضض   

سنويًا من  اريم املطالبة القضائية وحت  هضام السضدائ، علض  سضند مضن القضوا انضه كضان         

وكضضضان مثضضضااًل للقيضضضائة  2012يعمضضضي مضضضدير عضضضام بالشضضضركة املطعضضضون ضضضضدها منضضضذ عضضضام  

الناج ضضة احلريصضضة علضض  أئاء اعمادضضا ل ر قضضاء بالشضضركة وزيضضائة أرباح ضضا حتضض  انضضه مت     

ن ضضه  ضض حيا  التصضضرو والتوقيضضع نيابضضة عضضن الشضضركة علضض      زيضضائة را بضضة مضضر ط ومت م 

كافضضة العقضضوئ واحملضضررا  الرئيضضة و شضضغيي واسضضتعماا احلسضضاب البنكضضي حبضضد اقصضض    

ئرهضضم لكضضي معاملضضة مضن اجضضي  سضضيري االعمضضاا ب ضا وقضضد ا ضضدر ةضضيكا     100.00مبلض   

للمورئين يف حضدوئ اختصا ضا ه، وقضد فضوجأ بضرئ قيمضة الشضيكا  الض  أ ضدرها مضن           

بنك املس وب عليضه لعضدم وجضوئ ر ضيد وبضا  م ضدئًا بالسضلن يف العديضد مضن القضضايا           ال

اجلزائية اوا ة بتلك الشيكا  ال  ا درها باسم الشركة املطعضون ضضدها بسضب     

س   م ك ا لكافة أموادا من البنك فطال  الشركة بإن اء عمله لضدي ا واسضتبداا   

ى من الشضركة واقضام قضضايا عماليضة يف     الشيكا  ال  أ درها لصاا املورئين بأخر

ةضضضيك بقيمضضضة   37مواج ت ضضضا للمطالبضضضة كسضضضت قا ه وظلضضضق  لضضضك الشضضضيكا  وعضضضدئها     

ئرهضضم حمضضي قضضضايا عشضضر أقيمضضق ضضضد  ئفضضع خ دضضا غرامضضا  كبلضض        4.904.480.51

ئرهضضم كتسضضويا  يف قضضضايا مت احلكضضم   103.731.7ئرهضضم بانضضضافة ملبلضض   78.000

قضايا أخرى مازالق متداولضة وقضد استصضدر املضورئون أوامضر      عليه في ا باحلبس خب و 

بضضاحئاء بقيمضضة  لضضك الشضضيكا  كضضا اضضضر بضضه فأقضضام الضضدعوى، نضضدبق احملكمضضة خضضبريًا يف  

الضضضدعوى وبعضضضد أن أوئأ اوضضضبري  قريضضضر  حكمضضضق احملكمضضضة بضضضالزام الشضضضركة املطعضضضون  

سضنويًا مضن    %4 ئرهضم وال ائضدة القانونيضة بواقضع    98.000ضدها بضان  ضإئا للطضاعن مبلض      
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 اريم  ريورة احلكم ن ائيًا وحت  هام السدائ كضا ال جيضاوز ، ورفضضق مضا عضدا ذلضك       

 ضارا   2021لسضنة  1248من طلبا ،استأنف الطاعن هذا احلكم باالسضتئناو رقضم   

قضق حمكمة االسضتئناو بتعضديي احلكضم املسضتأنف      26/7/2021أبو ظ" وبتاريم 

 %4ئرهم وال ائدة القانونية بواقضع   198.000تعوي  عي إمجالي املبل  املقضي به ك

عضضن ذلضضك املبلضض  مضضن  ضضاريم  ضضدور احلكضضم وحتضض  هضضام السضضدائ كضضا ال جيضضاوز  و أييضضد         

احلكم املستأنف فيما عضدا ذلضك، طعضن الطضاعن يف هضذا القضضاء بطريضم الضنق ، وإذ         

لسضة  عرض الطعن عل  هذ  احملكمة يف غرفة مشورة رأ  أنه جدير بالنظر ف دئ  ج

لنظضضر . وحيضضث إن الطضضاعن ينعضضي علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه اوطضضأ يف  طبيضضم القضضانون    

والقصضضور يف التسضضبي  وال سضضائ يف االسضضتدالا وانخضض ا حبضضم الضضدفاأ وفال ضضة الثابضضق      

باملستندا  إذ أقام قضاء  بتعديي احلكم املستأنف  عي إمجالي املبلض  املقضضي لضه بضه     

ئون القضاء له بكافة الطلبا   %4القانونية بواقع  ئرهم وال ائدة198.000كتعوي 

الضضضوارئة بصضضض ي ة ئعضضضوا  االبتدائيضضضة رغضضضم ثبضضضو   ضضض ة  لضضضك الطلبضضضا  و قضضضديم كافضضضة     

املسضضتندا  الدالضضة علضض  أحقيتضضه يف ذلضضك املبلضض  بعضضد أن اكت ضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه يف 

م اسضتنائًا  ئرهض  78.000 قدير التعضوي  عضن الضضرر املضائا الضذا حلضم بالطضاعن كبلض          

ئرهضضضم 78.000ملبضضضال  الضضض  سضضضدئها الطضضضاعن   لتقريضضضر اوضضضبري املنتضضضدب بضضضان إمجضضضالي ا   

كغراما  نتيلة عدم سدائ الشركة املطعون ضضدها دضا قيمضة املبضال  املسضت قة علي ضا       

للمست يدين من الشضيكا  الض  سض ب ا الطضاعن بصض ته مضديرًا لتلضك الشضركة نتيلضة          

مضديونيا  مسضت قة علض  الطضاعن وانضه نتيلضة عضدم         عام   الشركة مع  خرين ولضيس  

وجوئ أر دة حبسابا  الشركة وعدم سدائها لقيمة  لك الشضيكا  قضام املسضت يدون    

من ضضا بالتقضضدم بب غضضا  ضضضد الطضضاعن وا خضضر السضضاحبط لتلضضك الشضضيكا  مضضن حسضضاب       

الشركة املطعون ضدها ونتج عن ا احكام وغراما  عل  الطضاعن فقضك بضاملبل  املشضار     

ليه رغم ان الضرر املائا الذا حلم به ي ضوق القيمضة الض  احتسضبت ا اوضةة ملت تضًا عضن        ا

االع اضضضا  واملسضضتندا  الضض  ابضضداها الطضضاعن علضض   قريضضر اوضضةة واملسضضتندا  املقدمضضة   

إليه ال   ثبق وجوئ قضايا أخرى مت القضاء في ا بانقضضاء الضدعوى للتصضاا والسضدائ     

ة في ا  در  بإلزام ا خر والطضاعن بالتضضامن بضأئاء املبضال      ورغم أن اححكام الصائر

املقضي ب ا كا يكون الطاعن مازاا مطالبًا بسدائها و  يعمضي احلكضم املطعضون فيضه     

مضضن قضضانون املعضضام   املدنيضضة بانضضه ال ضضضرر وال ضضضرار وان    292،  42مضضضمون املضضائ ط 

مضضن ضضضرر وئون القضضضاء لضضه  الضضضرر يضضزاا وجيضض   قضضدير الضضضمان بقضضدر مضضا حلضضم املضضضرور

بكافة احضضرار املائيضة الض  حلقضق بضه ومضا فا ضه مضن كسض  مضن  عرضضه للقضب  عليضه              
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وحبسه ملرا  عديضدة بسضب  خطضأ املطعضون ضضدها ومضا  كبضد مضن مصضروفا  حمضامط           

للدفاأ عنه يف  لك القضايا فضً  عن عدم  ناس  التعوي  االئبي املقضضي بضه للطضاعن    

لعدم جة الضضرر الن سضي الضذا حلضم بضه نتيلضة خطضأ الشضركة          ئرهم 120.000كبل  

املطعون ضدها وما ناا من ئعته بط الشركا  وامام كافة العم ء كضا اغلضم امامضه    

أبواب العمي لدى ةركا  أخرى وما  عرض له مضن حضبس وبضا  مضن أ ض اب السضوابم       

ذلضضك أن وئ وحيضضث إن هضضذا النعضضي مضضرئ  اجلنائيضضة  ممضضا يعيضض  احلكضضم ويسضضتوج  نقضضضه  

ةضضيك مضضا    مضضن قضضانون املعضضام   التلاريضضة أنضضه ال جيضضوز إ ضضدار  599م ضضائ نضضيف املضضائة 

يكن للساح  لضدى املسض وب عليضه وقضق إ ضدار الشضيك نقضوئ يسضتطيع التصضرو في ضا           

وعلضض  مضضضن سضضض   الشضضضيك أو أمضضضر غضضضري  بسضضض به حلسضضضابه أئاء مقابضضضي وفائضضضه، ويكضضضون  

مالضه اوضا  قبضي املظ ضرين وحامضي الشضيك       الساح  حلساب غري  مسئواًل ةخصضيًا يف  

عضضن أئاء مقابضضي الوفضضاء إلضضي م بانضضضافة إىل مسضضإولية اح ضضيي عضضن هضضذا االئاء وال يع ضض     

السضضاح  حلسضضاب غضضري  مضضن املسضضإولية إال إذا اثبضضق عنضضد االنكضضار أن اال ضضيي  ضضاح        

م احلساب املس وب منه الشيك كان لديه مقابي الوفاء وقق إ ضدار الشضيك فضإذا اخ ض    

يف إثبا  وجوئ هذا املقابي يف ذلك الوقق فإنه يكضون ضضامنًا الوفضاء بقيمضة الشضيك ولضو       

عمي االحتلاج بعدم الوفاء بعد املواعيضد املقضررة قانونضًا، ملضا كضان ذلضك وكضان الطضاعن         

قضضد اقضضر بصضض ي ة ئعضضوا  االبتدائيضضة وبصضض ي   االسضضتئناو والطعضضن بضضالنق  انضضه هضضو          

مسضت يدين من ضا عمض ء الشضركة املطعضون ضضدها وقضد        الساح  للشضيكا  الصضائرة لل  

ار د   لك الشيكا  لعدم وجوئ ر يد قائم وقابي للس   من حسضاب  لضك الشضركة    

مما اضطر املست يدون إىل إقامة الدعاوى اجلزائيضة وأوامضر احئاء نلزامضه بسضدائ قيمضة      

ك الشضيكا    لك الشيكا  ومن ثم يكون الطاعن مسإواًل عن أئاء مقابضي الوفضاء لتلض   

ال  قام بس ب ا من حسابا  الشركة املطعون ضدها وضامنًا الوفاء بقيمت ا طاملا   

يثبق أن الشركة املطعون ضضدها كضان حبسضاب ا مقابضي الوفضاء بقيمضة  لضك الشضيكا          

وقق إ دارها كا يكون الطاعن قد ساهم خبطأ منه يف الضرر الواقع عليه من جضراء  

ض له من إجراءا  قضب  وحضبس وسضدائ مبضال  للتصضاا      س    لك الشيكا  وما  عر

يف القضضضضايا املقامضضضة ضضضضد  للمطالبضضضة بقيمضضضة  لضضضك الشضضضيكا  كضضضا ال حيضضضم لضضضه املطالبضضضة    

مضضن قضضانون  150بضضالتعوي  املطالضض  بضضه غضضري انضضه وعمضضً  بضضنيف ال قضضرة الثانيضضة مضضن املضضائة    

 .لطاعن بطعنه كا يوج  رف  الطعنانجراءا  املدنية بأن ال يضار ا

********** 
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 ) ارا( 12/12/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبدا  عل  عبدا  

 وعضوية املستشارين: حممد حسط مصط  ، ئ. أمحد حامدين طبيم.

(147) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  1224،  1157)الطعنان رقما 

 النق ".( نظام عام. نق " ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه ب1

مسألة قبوا الطعن أو جضواز .  علق ضا بالنظضام العضام.  عضرض دضا احملكمضة مضن  لقضاء           -

 ن س ا قبي التطرق إىل نظر املوضوأ.

  

( أهلية. ئعوى" ةرويف قبوا الدعوى" " الص ة يف الدعوى". ةركا . حماما . نق " 2

 إجراءا  الطعن بالنق ". وكالة. أةخا  اعتبارية.

 ي ة الطعن بالنق  من حمام موكي عن الطاعن.وجوب  وقيع    -

وجوب أن يصدر التوكيي للم ام  الذا رفع الطعضن مضن املمثضي القضانوني للشضخيف       -

 االعتبارا إذا كان الطاعن ةخصًا اعتباريًا. أساس ذلك.  

  

( أهليضضة. ئعضضوى" ةضضرويف قبضضوا الضضدعوى" " الصضض ة يف الضضدعوى ". ةضضركا . حمامضضا .    3

 بالنق ". وكالة. أةخا  اعتبارية.نق " إجراءا  الطعن 

اعتبضضار املصضض   هضضو  ضضاح  الصضض ة واملمثضضي القضضانوني للشضضركة إذا ئخلضضق يف ئور         -

التصضض ية ئون املضضدير. إقامضضة الطعضضن بضضالنق  مضضن حمضضام موكضضي مضضن مضضدير الشضضركة ئون  

 املص   جيعله قد  در من غري ذا   ة. غري مقبوا.  

  

 ب اجلديدة".( نق " أسباب الطعن بالنق . احسبا4

عضضدم جضضواز التمسضضك امضضام حمكمضضة الضضنق  بضضدفاأ   يسضضبم إبضضداؤ  امضضام حمكمضضة    -

املوضضضوأ سضضواء كضضان متصضض  بأ ضضي موضضضوأ الضضدعوى أو بوسضضيلة مضضن وسضضائي الضضدفاأ أو    

بضضإجراءا  انثبضضا  أو بضضإجراءا  اوصضضومة الضض  سضضبقق إ ضضدار احلكضضم املطعضضون فيضضه.    

 مثاا لنعي غري مقبوا.
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 وجه عام".  عوي . ضرر. حمكمة املوضوأ" سلطت ا". ( إثبا  " ب5

 قدير الضرر ومراعاة الظروو وامل بسا  يف حتديد مبل  التعوي  اجلابر لضه. مضن    -

مسائي الواقع ال   سضتقي بتقضديرها حمكمضة املوضضوأ مضا ئام القضانون   يوجض  ا بضاأ         

  . مثاا.معايري معينة للتقدير. ال رقابة علي ا يف ذلك من حمكمة النق

  

املقرر ان مسألة قبوا الطعن أو جواز  للت قم من  وافر الشكي القضانوني مسضألة    -1

 تعلم بالنظام العام ويتعط عل  احملكمة أن  عرض بالب ضث دضذا احمضر حتض  مضن  لقضاء       

 ن س ا لتقوا كلمت ا فيه قبي التطرق إىل نظر موضوأ الطعن.

مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة يضضدا علضض  أنضضه   177/3/5املقضضرر أن الضضنيف يف املضضائة  -2

جيضض   وقيضضع  ضض ي ة الطعضضن بضضالنق  مضضن حمضضام موكضضي عضضن الطضضاعن وإال قضضض  بعضضدم     

قبوله، ومن ثم فإذا كان الطاعن ةخصضًا اعتبضارًا يضتعط أن يصضدر التوكيضي للم ضامي       

 .الذا رفع الطعن من املمثي القانوني دذا الشخيف االعتبارا

( مضضن قضضانون الشضضركا  التلاريضضة علضض  أن )يقضضوم   315املضضائة ) املقضضرر أن الضضنيف يف -3

املص ي  ميع احعماا ال   قتضضي ا التصض ية وعلض  وجضه اوصضو  هثيضي الشضركة        

أمام القضاء والوفاء كا عل  الشركة مضن ئيضون...( م ضائ  أنضه متض  ئخلضق الشضركة يف        

اح  الصض ة الوحيضدة   ئور التص ية و سمية مص ي دا فإنه يعد وكيً  عن ا ويصبح  ض 

يف هثيضضي الشضضركة يف مجيضضع احعمضضاا الضض   سضضتلزم ا هضضذ  التصضض ية وذلضضك يف مجيضضع         

الدعاوا ال   رفع من ا أو علي ا و بم دا الشخصية املعنوية طضواا فض ة التصض ية وذلضك     

بالقدر ال زم نجنازها وحلط انت ائ ا. ملا كان ذلك وكان البضيتن بضاحوراق أن الطاعنضة    

ةركة ذا  مسإولية وحبس  الثابق ك ضر اجتماأ اجلمعية العمومية للشركاء هي 

فقضضد  قضضرر حضضي الشضضركة و صضض يت ا وئيضضًا، كمضضا  قضضرر  23/12/2020املنعقضد بتضضاريم  

 عيط السائة ................... لتدقيم احلسابا  مصض يًا دضا للقيضام بأعمضاا التصض ية حسض        

 ضدر  الشض ائة مضن اقتصضائية ئبضي       2/8/2012أحكام قانون الشضركا ، وبتضاريم   

بالتأةضضضري يف السضضضلي التلضضضارا بضضضاحن ا الشضضضركة الطاعنضضضة و عضضضيط املصضضض ي )............(  

لتضضضدقيم احلسضضضابا ، وقضضضد مت انعضضض ن عضضضن ذلضضضك  ريضضضدة الوحضضضدة الصضضضائرة بتضضضاريم          

، ومن ثم  كون سلطة مدير الشركة قضد انت ضق إعمضااًل ححكضام املضائة       9/8/2021

( مضضن ذا  القضضانون ويكضضون املصضض ي ئون غضضري  هضضو  ضضاح  الصضض ة يف مباةضضرة         307)

إجراءا  الضدعاوا الض   رفضع مضن أو علض  الشضركة. وكضان الثابضق أن املضدعو )...........(          
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وبصضض ته مضضدير الشضضركة هضضو مضضن قضضام بتوكيضضي احملاميضضة )..............( الضض  قامضضق برفضضع        

كوجضض  التوكيضضي املوثضضم لضضدى الكا ضض      وذلضضك  18/10/2021الطعضضن املاثضضي بتضضاريم   

أا بعد انت اء سضلطة املضدير و عضيط املصض ي      15/8/2021العدا ك اكم ئبي بتاريم 

ومباةضضر ه إجضضراءا  التصضض ية كضضا يكضضون معضضه ان التوكيضضي باوصضضومة املشضضار إليضضه قضضد  

 در من غري ذا   ة يف هثيضي الشضركة الطاعنضة ويكضون الطعضن غضري مقبضوا لرفعضه         

 .ذا   ةمن غري 

املقرر يف قضاء هذ  احملكمة انه ال جيوز التمسضك أمضام حمكمضة الضنق  بضدفاأ       -4

  يسضضبم إبضضداؤ  أمضضام حمكمضضة املوضضضوأ، يسضضتوا يف ذلضضك مضضا يتصضضي منضضه بأ ضضي احلضضم    

موضضضضوأ الضضضدعوى أو بوسضضضيلة مضضضن وسضضضائي الضضضدفاأ أو بضضضإجراء مضضضن إجضضضراءا  انثبضضضا  أو     

حلكضضم املطعضضون فيضضه. ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان بضضإجراءا  اوصضضومة الضض  سضضبقق إ ضضدار ا

البضضيان بضضاحوراق ان الطضضاعن   يتمسضضك أمضضام حمكمضضة االسضضتئناو بدفاعضضه القضضائم علضض       

ممارسضضة املطعضضون ضضضدها الغضضا واالحتيضضاا ورفضضع االسضضتئناو مضضن ةضضخيف غضضري ذا  ضض ة   

ومباةرة إجراءا  اوصضومة ئون بيضان أن الشضركة قضد مت حلض ا وإخضضاع ا للتصض ية،        

أ االطه واقع ينبغي طرحه عل  حمكمة املوضوأ لت قم فيضه و قضوا كلمت ضا    وهو ئفا

بشأنه، ومن ثم ف  جيوز له الت دا به حوا مرة أمام حمكمة النق  ف و غضري مقبضوا   

املقضضرر أن  قضضدير الضضضرر ومراعضضاة الظضضروو وامل بسضضا  يف حتديضضد مبلضض  التعضضوي     -5

بتقديرها حمكمة املوضوأ مضائام القضانون   اجلابر له وهو من مسائي الواقع ال   ستقي 

  يوج  إ باأ معايري معينضة للتقضدير وال رقابضة علي ضا يف ذلضك مضن حمكمضة الضنق . ملضا          

كان ذلك وكان الثابق بتقرير اوضةة املنتدبضة لضدى حمكمضة أوا ئرجضة قيضام املطعضون        

بضاء،  ئرهم مقابي رسوم اودما  والصيانة والك ر 155.931.86ضدها بسدائ مبل  

ئرهضم ولكضن    321.690.25كما  بط للخةة أيضًا قيام ا بسدائ مبل  إمجضالي قضدر    

ئون بيان ال  ة املسدئ عن ا مبل  الضريبة، و   قدم الطاعنة أية فوا ري أخضرى للتضدليي   

علضض  وجضضوئ مبضضال  إضضضافية يضضتعط سضضدائها. أمضضا خبصضضو   عضضديي القيمضضة انجياريضضة فضضإن    

طلبق من الطاعنة ص ي  القيمة انجيارية عضن العقضد املضإرخ     الثابق أن املطعون ضدها

 24/3/2016لتكضضون بقيمضضة مليضضون ئرهضضم وعضضن العقضضد املضضإرخ يف        5/11/2015يف 

الضضف ئرهضضم، فوافضضم املمثضضي القضضانوني للطاعنضضة علضض  ذلضضك كضضا ي يضضد    400لتكضضون بقيمضضة 

ع وذلضضك مضضن خضض ا التوافضضم بين مضضا يقينضضا علضض  هضضذا التعضضديي والضضذا مت  ن يضضذ  علضض  الواقضض 

اسضضتمرار املطعضضون ضضضدها يف سضضدائ احجضضرة حبسضض  القيمضضة املعدلضضة . وملضضا كضضان احلكضضم  

املطعضضون فيضضه قضضضد انت ضض  إىل هضضضذ  النتيلضضة وقضضض  بتعضضضديي املبضضال  احملكضضضوم ب ضضا لضضضدى        
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حمكمة أوا ئرجة مقابي القيمة انجيارية، وانت ق إىل رف  املطالبضة املتعلقضة بضضريبة    

خذًا بتقرير اوةة املنتدبة وكضا قالضق بضه يف أسضبابه مضن أنضه )... وحيضث        القيمة املضافة أ

خلضضق احوراق مضضن ال ضضوا ري الضضضريبية عضضن املبضضال  املطالضض  ب ضضا ومضضن ثضضم فضض  جمضضاا نلضضزام   

املستأنف علي ا كبال  خ فًا ملا انت ق إليه اوةة.( وانت ض  كضذلك إىل  أييضد احلكضم     

ئرهضم عضن احضضرار الض  حلقضق      80.000لتعضوي  كبلض    املستأنف فيما ر   مضن  قضدير ا  

بالطاعنة جراء إخ ا املطعون ضدها بالتزام ا، وكان ذلك كلضه ممضا يضدخي يف إطضار     

السلطة التقديرية حملكمة املوضوأ يف  قدير احئلة واستخ   وجه احلضم يف الضدعوى   

الن ضضو سضضائ  وال ويف  قضدير التعضضوي  اجلضابر للضضضرر. كمضا أن مضضا انت ضض  إليضه علضض  هضذا      

فال ة فيه للقانون ويك ي حلمضي قضضائه وكضا لضه أ ضله الثابضق يف احوراق فضإن النعضي         

 .عليه كا سلف يكون عل  غري أساس يتعط معه رف  الطعن

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي يف   -عل  ما يبط من احلكم الطعون فيه وسضائر احوراق -حيث إن الوقائع 

 449/2021بعضضد إعضضائة قيضضدها بضضالرقم   -................( أقضضام الضضدعوى  ...أن املضضدعي ).....

 ضضارا جزئضضي أبضضوظ" ضضضضضضض يف مواج ضضة املضضدع  علي ضضا )........................( بطلضض  احلكضضم       

سضنويًا   %12ئرهضم مضع ال ائضدة القانونيضة بواقضع       8.906.957بإلزام ا بأن  إئا له مبلض   

السدائ، وإلزام ا بأن  إئا له التعوي  اجلابر عمضا حلضم   من  اريم الدعوى وحت  هام 

ئرهضضضم وال وائضضضد  2.500.000بضضضه مضضضن خسضضضائر وأضضضضرار ومضضضا فا ضضضه مضضضن كسضضض  كبلضضض    

سضنويًا حتض  هضام السضدائ، وإلزام ضا بالرسضوم واملصضروفا  ةضاملة          %12القانونية بواقع 

دعي الضضضضف ئرهضضضم. وذلضضضك علضضض  سضضضضند مضضضن القضضضوا ان املضضضض      10رسضضضوم ال مجضضضة وقضضضدرها    

اسضتأجر    9/3/2016........................ ثله حارسه القضضائي، وكوجض  العقضد املضإرخ     

منضضه املضضدع  علي ضضا عضضدئا مضضن الوحضضدا  الكائنضضة ........................ملضضدة عشضضر سضضنوا  مضضن     

ئرهضضم  1.500.000بقيمضضة إجياريضضة سضضنوية    31/7/2026وحتضض   1/4/2016 ضضاريم 

املدع  علي ا    لتضزم بسضدائ القيمضة انجياريضة وضضريبة القيمضة        إال أن %5بزيائة سنوية 

املضضضافة والرسضضوم واملصضضاريف اوا ضضة باوضضدما  والصضضيانة والك ربضضاء وفقضضًا للمت ضضم     

عليه بالعقد و ر د عن ذلك املبل  حمي الدعوى وكطالبت ا بضه رفضضق السضدائ، احمضر     

سضال ة. وبعضد أن نضدبق حمكمضة أوا     الذا حدا باملدعيضة إىل إقامضة الضدعوى بالطلبضا  ال    
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ئرجة خبريًا حسابيًا قام بب ث امل مة املوكلة إليه وأوئأ  قريضر ، قضدمق املضدع  علي ضا     

ئعضضوى متقابلضضة بطلضض  احلكضضم بتمكين ضضا مضضن احئوار املضضإجرة بطضضابم امليضضزانط والرابضضع     

قيمضة انجياريضة عضن    من ........................املدعي وبإسقايف ال 03والطابم اوامس والطابم

كبلض    11/10/2020حتض    7/3/2020الطوابم حمي عقضوئ انجيضار عضن ال ض ة مضن      

ئرهم وما يستلد من إجيار حت   اريم إعضائة النشضايف وهكين ضا مضن     2.525.950.39

العضضضط املضضضإجرة، وبضضضإلزام ال نضضضدق املضضضدع  عليضضضه  قضضضابً  بضضضأن يضضضإئا دضضضا  عويضضضضًا قضضضدر       

ضرار ال  حلقق ب ا نتيلة قيامه بقطع التيضار الك ربضائي   ئرهم جةًا لب6.100.000

عن الطوابم املستأجرة ومنع موظ ي املدعية  قابً  من االنت اأ بالعط وإيقاو املصضاعد  

ممضضا أئى إىل  وقضضف النشضضايف هامضضًا وانضضضرار بضضه فكانضضق الضضدعوى املتقابلضضة. وبتضضاريم          

ية بضإلزام املضدع  علي ضا    حكمق حمكمضة أوا ئرجضًة يف الضدعوى اح ضل     15/7/2021

ومبلضضضضض    5/11/2015ئرهضضضضضم عضضضضضن العقضضضضضد املضضضضضإرخ    4.125.975.00أ ضضضضضليًا كبلضضضضض   

مضضضع ال ائضضضدة التأخرييضضضة عضضضن   24/3/2016ئرهضضضم عضضضن العقضضضد املضضضإرخ  2.541.600.00

سنويًا من  اريم الدعوى وحتض  هضام السضدائ وإلضزام املضدع        %5املبال  احملكومة بواقع 

ئرهضضم علضض  سضضبيي التعضضوي  مضضع الرسضضوم 80.000دعي مبلضض  علي ضضا أيضضضًا بضضأن  ضضإئا للمضض

واملصاريف ورفضق ما عدا ذلضك مضن الطلبضا . ويف الضدعوى املتقابلضة برفضض ا. اسضتأنف        

 ضضارا أبضضوظ"،  1670/2021........................املضدعي هضضذا احلكضضم باالسضضتئناو رقضضم  

 ضضضارا،  1678/2021كمضضضا اسضضضتأن ته الشضضضركة املضضضدع  علي ضضضا باالسضضضتئناو رقضضضم    

 1678/2021قضضضضضق احملكمضضضضة يف االسضضضتئناو املقابضضضضي رقضضضضم   7/9/2021وبتضضضاريم  

( مضن منطوقضه بشضأن العقضد املضإرخ      1بتعديي احلكم املستأنف فيما قضض  بضه يف البنضد )   

ئرهضضضضم بضضضضداًل عضضضضن مبلضضضض   1.736.125.00 عضضضضي املبلضضضض  احملكضضضضوم بضضضضه   5/11/2015

( بشضضضأن العقضضضد املضضضإرخ   2بنضضضد )ئرهضضضم و عديلضضضه فيمضضضا قضضضض  بضضضه يف ال    4.125.975.00

ئرهضضضم بضضضداًل عضضضن    729.300 عضضضي املبلضضض  احملكضضضوم بضضضه مبلغضضضا قضضضدر        24/3/2016

ئرهضضضم علضضض  أن  كضضضون ال ائضضضدة علضضض  املبلضضض  احملكضضضوم بضضضه يف مرحلضضضة   1.515.300.00

االستئناو و أييد احلكضم املسضتأنف فيمضا عضدا ذلضك . ويف االسضتئناو اح ضلي برفضضه.         

. 1157/2021.......يف هضضضذا احلكضضضم بطريضضضم الضضضنق  بضضضالطعن رقضضضم  طعنضضضق .................
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، وإذ عضضرض الطعنضضان علضض  1224/2021كمضضا طعضضن فيضضه ........................بضضالطعن رقضضم 

هذ  احملكمة يف غرفضة مشضورة رأ  حتديضد جلسضة، وامضر  بضضم الطعضن الثضاني لضبوا          

 ونظرهما معًا ل ر بايف.

 -نق   ارا: 1157/2021أواًل: يف الطعن رقم 

وحيضضث إن الطاعنضضة  نعضض  بالسضضب  احوا مضضن أسضضباب طعن ضضا علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه    

فال ة القانون واوطأ يف  طبيقه والقصور يف التسبي  وال سائ يف االستدالا، وذلضك  

لثبو  أن الطاعنضة مت وضضع ا حتضق إجضراءا  التصض ية و عضيط السضائة/ ............ لتضدقيم         

 قانونيضضًا ومت التأةضضري بضضذلك يف السضضلي التلضضارا لضضدى ئائضضرة التنميضضة     احلسضضابا  مصضض ياً 

االقتصضضائية بضضدبي كضضا يكضضون معضضه أن  ضضدور احلكضضم يف مواج ت ضضا رغضضم ذلضضك فال ضضًا   

 للقانون ويستوج  نقضه.

وحيضضث إنضضه مضضن املقضضرر ان مسضضألة قبضضوا الطعضضن أو جضضواز  للت قضضم مضضن  ضضوافر الشضضكي           

لعام ويتعط عل  احملكمة أن  عرض بالب ث دضذا احمضر   القانوني مسألة  تعلم بالنظام ا

حتضض  مضضن  لقضضاء ن سضض ا لتقضضوا كلمت ضضا فيضضه قبضضي التطضضرق إىل نظضضر موضضضوأ الطعضضن. ومضضن  

مضضن قضضانون انجضضراءا  املدنيضضة يضضدا علضض  أنضضه جيضض   177/3/5املقضضرر أن الضضنيف يف املضضائة 

عضدم قبولضه،    وقيع  ض ي ة الطعضن بضالنق  مضن حمضام موكضي عضن الطضاعن وإال قضض  ب         

ومن ثضم فضإذا كضان الطضاعن ةخصضًا اعتبضارًا يضتعط أن يصضدر التوكيضي للم ضامي الضذا            

رفع الطعن من املمثي القانوني دضذا الشضخيف االعتبضارا. ومضن املقضرر أن الضنيف يف املضائة        

( مضضن قضضانون الشضضركا  التلاريضضة علضض  أن )يقضضوم املصضض ي  ميضضع احعمضضاا الضض        315)

وجه اوصو  هثيي الشركة أمضام القضضاء والوفضاء كضا علض        قتضي ا التص ية وعل  

الشركة من ئيون...( م ضائ  أنضه متض  ئخلضق الشضركة يف ئور التصض ية و سضمية مصض ي         

دا فإنه يعد وكيً  عن ا ويصبح  اح  الصض ة الوحيضدة يف هثيضي الشضركة يف مجيضع      

  رفضع من ضا أو علي ضا    احعماا ال   ستلزم ا هذ  التص ية وذلك يف مجيع الضدعاوا الض   

و بم دضا الشخصضية املعنويضة طضواا فض ة التصض ية وذلضك بالقضدر الض زم نجنازهضا وحلضط            

انت ائ ضضا. ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان البضضيتن بضضاحوراق أن الطاعنضضة هضضي ةضضركة ذا  مسضضإولية    

وحبسضضضض  الثابضضضضق ك ضضضضضر اجتمضضضضاأ اجلمعيضضضضة العموميضضضضة للشضضضضركاء املنعقضضضضد بتضضضضاريم       

رر حضضي الشضضركة و صضض يت ا وئيضضًا، كمضضا  قضضرر  عضضيط السضضائة   فقضضد  قضض 23/12/2020

............ لتضضدقيم احلسضضابا  مصضض يًا دضضا للقيضضام بأعمضضاا التصضض ية حسضض  أحكضضام قضضانون    
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 ضضدر  الشضض ائة مضضن اقتصضضائية ئبضضي بالتأةضضري يف       2/8/2012الشضضركا ، وبتضضاريم  

....( لتضضضضدقيم السضضضضلي التلضضضضارا بضضضضاحن ا الشضضضضركة الطاعنضضضضة و عضضضضيط املصضضضض ي )........    

، 9/8/2021الوحضدة الصضائرة بتضاريم     احلسابا ، وقضد مت انعض ن عضن ذلضك  ريضدة     

( مضن ذا   307ومن ثم  كون سلطة مدير الشركة قد انت ق إعمضااًل ححكضام املضائة )   

القضضانون ويكضضون املصضض ي ئون غضضري  هضضو  ضضاح  الصضض ة يف مباةضضرة إجضضراءا  الضضدعاوا   

وكضان الثابضق أن املضدعو )..................( وبصض ته مضدير      ال   رفع من أو علض  الشضركة .   

الشضركة هضو مضن قضام بتوكيضي احملاميضة ).....................( الض  قامضق برفضع الطعضن املاثضضي           

وذلك كوج  التوكيضي املوثضم لضدى الكا ض  العضدا ك ضاكم        18/10/2021بتاريم 

 عضضضيط املصضضض ي ومباةضضضر ه  أا بعضضضد انت ضضضاء سضضضلطة املضضضدير و  15/8/2021ئبضضضي بتضضضاريم 

إجراءا  التص ية كا يكون معه ان التوكيي باوصومة املشار إليه قد  ضدر مضن غضري    

ذا  ضض ة يف هثيضضي الشضضركة الطاعنضضة ويكضضون الطعضضن غضضري مقبضضوا لرفعضضه مضضن غضضري ذا    

   ة.

 -:1224/2021ثانيًا: يف الطعن رقم 

 حيث إن الطعن استوف  أوضاعه الشكلية

عضض  بالسضضب  احوا علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه اوطضضأ يف  طبيضضم      وحيضضث ان الطضضاعن ين 

القضضضانون والقصضضضور يف التسضضضبي  وال سضضضائ يف االسضضضتدالا. وذلضضضك حينمضضضا قضضضض  بقبضضضوا       

الذا كان مرفوعًا من املطعون ضدها علض  الضرغم مضن     1678/2021االستئناو رقم 

سضضائي أن االسضضتئناو قضضدم مضضن غضضري ذا  ضض ة، وقضضد قامضضق املطعضضون ضضضدها كمارسضضة و      

الت عضض  واالحتيضضاا وإخ ضضاء عمليضضة حضضي و صضض ية الشضضركة عضضن حمكمضضة أوا ئرجضضة،         

بطل  قيد االسضتئناو املشضار إليضه بنضاء علض  الوكالضة مضن         15/8/2021وقامق بتاريم 

مديرها املبط ائه بالرخصة التلارية، احمر الذا يكون معه االسضتئناو املقضدم من ضا    

لتقد ه مضن غضري ذا  ض ة ، وإذ خضالف احلكضم       بالطعن عل  حكم أوا ئرجة منعدمًا

 املطعون فيه هذا النظر وقض  بقبوا االستئناو فيكون معيبًا ويستوج  نقضه.

وحيث إن هذا النعي غضري مقبضوا، ذلضك ان املقضرر يف قضضاء هضذ  احملكمضة انضه ال جيضوز          

التمسك أمام حمكمة النق  بدفاأ   يسبم إبضداؤ  أمضام حمكمضة املوضضوأ، يسضتوا      

يف ذلضضك مضضا يتصضضي منضضه بأ ضضي احلضضم  موضضضوأ الضضدعوى أو بوسضضيلة مضضن وسضضائي الضضدفاأ أو   

بضضضإجراء مضضضن إجضضضراءا  انثبضضضا  أو بضضضإجراءا  اوصضضضومة الضضض  سضضضبقق إ ضضضدار احلكضضضم  

املطعون فيه. ملا كان ذلك وكان البيان بضاحوراق ان الطضاعن   يتمسضك أمضام حمكمضة      
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ون ضضضضدها الغضضضا واالحتيضضضاا ورفضضضع    االسضضضتئناو بدفاعضضضه القضضضائم علضضض  ممارسضضضة املطعضضض     

االستئناو من ةخيف غري ذا   ة ومباةرة إجراءا  اوصومة ئون بيان أن الشركة 

قد مت حل ا وإخضاع ا للتص ية، وهو ئفضاأ االطضه واقضع ينبغضي طرحضه علض  حمكمضة        

املوضوأ لت قم فيه و قوا كلمت ا بشأنه، ومضن ثضم فض  جيضوز لضه الت ضدا بضه حوا مضرة         

 النق  ف و غري مقبوا. أمام حمكمة

وحيضضث ينعضض  الطضضاعن ببقيضضة أسضضباب طعنضضه علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه فال ضضة القضضانون    

واوطضضضأ يف  طبيقضضضه والقصضضضور يف التسضضضبي  وال سضضضائ يف االسضضضتدالا وفال ضضضة الثابضضضق      

 5/11/2015باحوراق. وذلك حينما قض  بتخ ي  قيمة انجيار عن العقضد املضإرخ يف   

، وكضذا  31/3/2020وحتض    1/4/2017ئرهم عن ال ض ة مضن    لتكون بواقع مليون

الضضف ئرهضضم علضض  سضضند أن  400لتكضضون  24/3/2016ص ضضي  قيمضضة العقضضد املضضإرخ يف  

املمثي القانوني للطاعن قام بالتوقيع عل  طلض  التخ ضي  وحضرر عبضارة ال اعض اض وأنضه       

تم حتريضضر أا مل ضضم مت السضضدائ ملضضدة الث ثضضة سضضنوا  املتتاليضضة بضضذا  القيمضضة رغضضم انضضه   يضض 

للعقضضوئ املطلضضوب ص ضضي  قيمضضة انجيضضار بشضضأن ا وأن جمضضرئ التوقيضضع علضض  طلضض  ص ضضي    

احجرة باالست م ال يعين املوافقضة علض  التخ ضي  أو  عضديي بنضوئ وةضرويف هضذ  العقضوئ،         

كمضا أن احملكمضة رفضضق طلض  الطضاعن إعضائة املأموريضة الحتسضاب الرسضوم املسضت قة           

الك ربضاء وقيمضة الضضريبة املضضافة املسضت قة عضن العقضوئ لتوريضدها         عن است    املاء و

ديئة الضريبة إضافة لعضدم  ناسض  التعضوي  احملكضوم بضه مضع احضضرار واوسضائر الض           

 حلقق به احمر يعيبه ويستوج  نقضه.

وحيث إن هذا النعي كلمله يف غري حمله، ذلضك أن املقضرر يف قضضاء هضذ  احملكمضة أن      

أ السضضلطة التامضضة يف حتصضضيي ف ضضم الواقضضع يف الضضدعوى و  سضضري  ضضي         حملكمضضة املوضضضو 

العقوئ واملستندا  وسضائر احملضررا  واسضتخ   مضا  ضرى أنضه الواقضع احلضم يف الضدعوى.          

ودا سلطة  قدير عمي أهي اوةة باعتبار  عنصرًا من عنا ر انثبضا  يف الضدعوى ودضا    

 ضضا لسضض مة احسضضس الضض  أقضضيم علي ضضا احخضضذ بضضه متضض  مضضا اطمأنضضق إليضضه ورأ  فيضضه مضضا يقنع

وك اية اححبال ال  أجراها ويت م مع الواقع الثابق يف الدعوى وال  كون ملزمضة مضن   

بعد بإعائة امل مة للخضةة أو نضدب خضةة أخضرى وأقامضق قضضاءها علض  أسضباب سضائغة دضا           

ن  قضدير الضضرر   أ ل ا الثابق باحوراق و إئا إىل النتيلة ال  انت ق إلي ا. ومن املقضرر أ 

ومراعاة الظروو وامل بسا  يف حتديد مبل  التعوي  اجلابر له وهو من مسضائي الواقضع   

الضض   سضضتقي بتقضضديرها حمكمضضة املوضضضوأ مضضائام القضضانون   يوجضض  إ بضضاأ معضضايري معينضضة   
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للتقضضدير وال رقابضضة علي ضضا يف ذلضضك مضضن حمكمضضة الضضنق  . ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان الثابضضق     

طعضضضون ضضضدها بسضضضدائ مبلضضض   نتدبضضة لضضضدى حمكمضضة أوا ئرجضضضة قيضضام امل   بتقريضضر اوضضضةة امل 

ئرهم مقابي رسضوم اوضدما  والصضيانة والك ربضاء، كمضا  ضبط للخضةة        155.931.86

ئرهضم ولكضن ئون بيضان ال ض ة      321.690.25أيضًا قيام ضا بسضدائ مبلض  إمجضالي قضدر       

للتضضدليي علضض  وجضضوئ املسضضدئ عن ضضا مبلضض  الضضضريبة، و   قضضدم الطاعنضضة أيضضة فضضوا ري أخضضرى   

مبضضال  إضضضافية يضضتعط سضضدائها. أمضضا خبصضضو   عضضديي القيمضضة انجياريضضة فضضإن الثابضضق أن       

املطعضضون ضضضدها طلبضضق مضضن الطاعنضضة ص ضضي  القيمضضة انجياريضضة عضضن العقضضد املضضإرخ يف           

 24/3/2016لتكضضضضون بقيمضضضضة مليضضضضون ئرهضضضضم وعضضضضن العقضضضضد املضضضضإرخ يف  5/11/2015

املمثضضي القضضانوني للطاعنضضة علضض  ذلضضك كضضا ي يضضد   الضضف ئرهضضم، فوافضضم  400لتكضضون بقيمضضة 

التوافضضم بين مضضا يقينضضا علضض  هضضذا التعضضديي والضضذا مت  ن يضضذ  علضض  الواقضضع وذلضضك مضضن خضض ا  

اسضضتمرار املطعضضون ضضضدها يف سضضدائ احجضضرة حبسضض  القيمضضة املعدلضضة. وملضضا كضضان احلكضضم    

 ضضا لضضضدى  املطعضضون فيضضه قضضضد انت ضض  إىل هضضضذ  النتيلضضة وقضضض  بتعضضضديي املبضضال  احملكضضضوم ب      

حمكمة أوا ئرجة مقابي القيمة انجيارية، وانت ق إىل رف  املطالبضة املتعلقضة بضضريبة    

القيمة املضافة أخذًا بتقرير اوةة املنتدبة وكضا قالضق بضه يف أسضبابه مضن أنضه )... وحيضث        

خلضضق احوراق مضضن ال ضضوا ري الضضضريبية عضضن املبضضال  املطالضض  ب ضضا ومضضن ثضضم فضض  جمضضاا نلضضزام   

ف علي ا كبال  خ فًا ملا انت ق إليه اوةة.( وانت ض  كضذلك إىل  أييضد احلكضم     املستأن

ئرهضم عضن احضضرار الض  حلقضق      80.000املستأنف فيما ر   مضن  قضدير التعضوي  كبلض      

بالطاعنة جراء إخ ا املطعون ضدها بالتزام ا، وكان ذلك كلضه ممضا يضدخي يف إطضار     

 قدير احئلة واستخ   وجه احلضم يف الضدعوى   السلطة التقديرية حملكمة املوضوأ يف 

ويف  قضدير التعضضوي  اجلضابر للضضضرر. كمضا أن مضضا انت ضض  إليضه علضض  هضذا الن ضضو سضضائ  وال      

فال ة فيه للقانون ويك ي حلمضي قضضائه وكضا لضه أ ضله الثابضق يف احوراق فضإن النعضي         

 عليه كا سلف يكون عل  غري أساس يتعط معه رف  الطعن.
 

********** 
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 )طل  رجوأ( 20/12/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –برئاسة السيد املستشار/ عبد الكريم فرعون 

 وعضوية املستشارين: ئ.حسط بن عمر بنسليمة، زهري بن أمحد إسكندر.

 مبار  العوض حسن، حممد حممد زكي مخيس.

(148) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  34)طل  رجوأ   ارا رقم 

   رجوأ.طعن " ميعائ  ". طل

مثاا لطل  رجوأ غري مقبوا لعدم  وافر حالضة مضن احلضاال  املنصضو  علي ضا باملضائة        -

 .  2021لسنة  15مكررًا من قانون انجراءا  املدنية معدا باملرسوم  بقانون  187

  

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 -علض  مضا يضبط مضن احلكضم املطلضوب الرجضوأ فيضه وسضائر احوراق         -حيث إن الوقضائع  

أمضر أئاء   1611/2021 ت صي يف أن املطلوب ضدها سبم وأن  قدمق بعريضة بضرقم  

 ارا جزئي بغرض إلزام الطال  و خرين غري فتصمط يف هذا الطل  بضأن يضإئوا دضا    

ئرهم، عل  سند من القوا بأنه كوج  عقد مقاولة من البضاطن  4.880.170 /34مبل 

اا ةضضضركة ....................... مضضضديرها قامضضق املطلضضضوب ضضضدها بتن يضضضذ أربضضع مشضضضاريع لصضض    

ئرهضضضم، وعضضضن  18/4.604.159الطالضضض  و بلضضض  مسضضضت قا  ا عضضضن املشضضضروأ احوا مبلضضض    

 46/74.307ئرهضضم ، وعضضن املشضضروأ الثالضضث مبلضض   76.069/  76املشضضروأ الثضضاني مبلضض 

ئرهضم وليكضون امجضالي املسضت م دضا       03/115.634ئرهم، وعن املشضروأ الرابضع مبلض    

ئرهم ومت حترير سبع ةضيكا    34/4.880.170يذ العقوئ سال ة الذكر مبل عن  ن 

ئرهم  ائرة من حسضاب ةضركة ................... مضديرها     1.062.433 /63بإمجالي مبل 

الطال  كلزء مضن املبلض  امل  ضد عضن املشضروأ احوا بتوقيضع املخضولط بضالتوقيع، وعنضد          

د، وكل ضضق املطلضضوب ضضضدها املضضدينط     قضضد  ما للصضضرو ار ضضدا لعضضدم ك ايضضة الر ضضي     

بسدائ امل  د بذمت م اال أن م امتنعوا عن السضدائ ممضا حضدا ب ضا لقيضد احمضر بطلبا  ضا.        

أ ضضضدر القاضضضضي املخضضضتيف أمضضضر  بضضضإلزام الطالضضض  بضضضأن يضضضإئا      29/12/2020وبتضضضاريم 

ئرهضم بالتضضامن مضع  خضرين غضري فتصضمط يف        63/4.880.170للمطلوب ضدها مبل 

سضنويا   %5ئرهضم فضض  عضن أئاء ال ائضدة التأخرييضة بواقضع        36/1062334حدوئ مبلض   
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كضضا ال جيضضاوز أ ضضي الضضدين كضضي يف حضضدوئ املبلضض   27/12/2020مضضن  ضضاريم املطالبضضة يف 

 16/2021املقضي به عليه. استأنف الطال  والصائر ضضدهم  احمضر باالسضتئناو رقضم     

كمضضضة بإلغضضضاء احمضضضر   قضضضضق احمل 17/2/2021اسضضضتئناو أمضضضر أئاء  ضضضارا، وبتضضضاريم   

املستأنف والقضضاء جمضدئا بضرف  ا ضدار احمضر، فطعنضق فيضه املطلضوب ضضدها بطريضم           

نقضضق احملكمضة احلكضم     25/5/2021 ضارا، وبتضاريم    327/2021النق  رقم 

املطعون فيه، وحكمضق يف موضضوأ االسضتئناو برفضضه و أييضد احمضر املسضتأنف. بتضاريم         

موضوعه طل  الرجوأ عن  34/2021د برقم  قدم الطال  بطل  قي 14/10/2021

 ارا، وعرض الطل  علض  اديئضة املشضكلة كوجض       327/2021حكم النق  رقم 

 يف غرفة مشورة فرأ  أنه جدير بالنظر.   23/2021القرار 

وحيث ان مبن  الطل  بالرجوأ هو أن احلكم املطلوب العضدوا عنضه قضد خضالف القضانون      

ا أنضضضه جمضضضرئ ممثضضضي قضضضانوني بالوكالضضضة مضضضن ةضضضركة  عنضضضدما قضضضرر إلضضضزام الطالضضض  واحلضضضا

...................... أمام اجل ا  احلكومية وهي ةضركة ذا  مسضإولية وهضو لضيس ةضريكا      

أو رئضضيس جملضضس إئارة بضضي جمضضرئ وكيضضضي  نصضضرو االلتزامضضا  اىل موكلضضه، وبالتضضضالي        

 ن سر عن الطال  أا حقوق ف و ليس ضامنا وليس هو الساح  ويكضون احلكضم قضد    

خالف املبائض الراسخة ومن ا أن "مقتض  أحكام النيابة أن العمي الضذا جيريضه النائض     

يعتة أنه  در من اح يي ولذلك ينصرو العمي القانوني الذا جيريه النائ  يف حضدوئ  

نيابته اىل اح يي مباةرة ويظي النائ  بعيدا عن هذا احثر". إضافة اىل ذلضك ان الصض ة   

ع  عليه متض  كضان احلضم املطلضوب اقتضضاء  موجضوئا يف مواج تضه        يف الدعوى  قوم باملد

باعتبار   اح  الشأن فيه واملسإوا عنه حاا ثبو  أحقية املدعي له، وعليضه يتضضح أن   

احلكضضم املضضرائ الرجضضوأ فيضضه قضضد خضضالف املبضضائض الصضضائرة عضضن حمكمضضة الضضنق  وهضضو مضضا  

 يستوج  الرجوأ فيه.  

مضضن املقضضرر ضضضضض وعلضض  مضضا جضضرى بضضه قضضضاء هضضذ     وحيضضث ان الطلضض  يف غضضري حملضضه، ذلضضك أنضضه 

احملكمة ضضض أن إجراءا  التقاضي ومن ا قبوا الطعن أو عدم قبولضه مضن املسضائي املتعلقضة     

بالنظضضام العضضام   صضضي فيضضه احملكمضضة مضضن  لقضضاء ن سضض ا وان   يثضضر  أحضضد مضضن اوصضضوم،    

رسضوم بقضانون   مكضررا مضن قضانون االجضراءا  املدنيضة املعضدا بامل       187وكان نضيف  املضائة   

بتعديي بع  أحكام قانون انجراءا  املدنيضة أنضه ومضع  عضدم      2021/ 15احتائا رقم 

مضن ذا  القضانون     187واستثناء من حكم املضائة   183االخ ا بال قرة احوىل من املائة 

جيضضوز للم كمضضة الرجضضوأ عضضن القضضرار الصضضائر من ضضا يف غرفضضة املشضضورة أو عضضن حكم ضضا      
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ا أو بناء عل  طل  من الصائر ضد  القرار أو احلكضم يف اححضواا   البا  من  لقاء ن س 

 ا  يضة:  

أ ضض إذا ةاب القرار أو احلكم خطأ اجرائي وقضع مضن احملكمضة أو أج ز  ضا املعاونضة أثضر       

 يف النتيلة ال  انت   اليه قرارها أو حكم ا.  

ن  طبيضم  ب ضض إذا كضان القضرار أو احلكضم مسضتندا علض  قضانون ملغض ، ويكضون مضن ةضأ          

 القانون الص يح  غيري وجه الرأا يف الدعوى. 

ج ضض إذا  در القرار أو احلكم فال ا حا مضن املبضائض القضضائية الض  قرر  ضا اديئضة أو       

الدوائر جمتمعة باحملكمة حس  اححضواا وذلضك بضدون العضرض علي ضا أو  ضدر فال ضا        

يئضضة  وحيضضد املبضضائض بضضط    للمبضضائض الضض  اسضضتقر  علي ضضا احملكمضضة أو الضض  أ ضضدر  ا ه      

 السلطا  القضائية االحتائية واحمللية.

ضضضضض يقضضضدم طلضضض  الرجضضضوأ مضضضن الصضضضائر ضضضضد  القضضضرار أو احلكضضضم اىل رئضضضيس احملكمضضضة  2

االحتائيضة العليضا أو رئضضيس حمكمضة الضضنق  أو رئضيس حمكمضة التمييضضز حسض  اححضضواا       

عشضرين ألضف ئرهضم،    موقعا من حمام مقبوا للمرافعة أمام ا ومصض وبا بتضأمط مقضدار     

وإذا كان الرجوأ من  لقاء ن س احملكمة حييله رئيس ا مص وبا بتقرير مضن املكتض    

 ال ين اىل اديئة املنصو  علي ا يف البند الثالث من هذ  املائة.  

( مضن هضذ  املضائة    2ضض ينظر طل  الرجوأ أو إقرار انحالة بضه املنصضو  عليضه يف البنضد )     3

م مخسة قضضاة باحملكمضة مضن غضري مضن ةضاركوا يف ا ضدار        أمام هيئة مشكلة من أقد

القرار أو احلكم، و صدر اديئة منعقضدة يف غرفضة املشضورة قضرارا مسضببا بأغلبيضة أربعضة        

قضاة يف طل  الرجوأ، ويصائر مبل  التأمط عند رف  الطل ، ويف حاا قبضوا الطلض    

مبلضض  التضضأمط اىل  حيضضاا اىل ئائضضرة أخضضرى لنظضضر الطعضضن مضضن جديضضد وال صضضي فيضضه مضضع رئ      

 الطال .  

ضضضض ويف مجيضضع اححضضواا  كضضون انحالضضة أو  قضضديم طلضض  الرجضضوأ ملضضرة واحضضدة وال جيضضوز        4

احالته بعد انقضضاء سضنة مضن  ضاريم  ضدور القضرار مضن غرفضة املشضورة أو احلكضم البضا .            

كمضضضا أنضضضه مضضضن املقضضضرر بالنسضضضبة لضضضبع  الضضضديون ان حتقيق ضضضا ال حيتضضضاج اىل مواج ضضضة بضضضط  

حن املدين لضيس لديضه مضا يعضارض بضه ائعضاء الضدائن واسضاس هضذا التقضدير ثبضو             اوصوم 

الدين بالكتابة، ف ذا الثبو  يغل  معه حتقيم الدين، ودضذا رأى املشضرأ عضدم اخضضاأ     

الدعاوى املتعلقة ب ذ  الديون نجراءا  اوصومة العائية الض   قتضضي حتقيقضا كضام      
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جراء حتقيضضم جزئضضي علضض  اسضضاس املسضضتند املثبضضق     يضضتم وفقضضا ملبضضدأ املواج ضضة واكت ضض  بضضإ    

للضضدين، ولكضضن اذا  ضضبط للقاضضضي الضضذا يطلضض  منضضه ا ضضدار أمضضر احئاء أن القضضضاء ب ضضذا    

احلم حباجة ملرافعة وحتقيم فانه ال يصدر أمر احئاء وا ضا حييضي الطلض  اىل احملكمضة     

أن املطلضضوب لنظضضر  وفقضضا لإلجضضراءا  العائيضضة للخصضضومة. ملضضا كضضان ذلضضك، وكضضان الثابضضق   

ضدها احوىل الدائنة قد استوفق كافة متطلبضا  قضرار ئضو رئضيس ئائضرة القضضاء رقضم        

بشضضأن الضضدليي االرةضضائا ن ضضدار أوامضضر احئاء يف املضضوائ التلاريضضة مضضن حيضضث  24/2020

ارفضضاق عقضضوئ املقاولضضة وةضض ائا  الضضدفع وال ضضوا ري املطابقضضة دضضا والشضض ائا  املر ضضدة وافضضائة  

عليضه الشضيكا  سضند الضدعوى فتكضون ةضرويف ا ضدار أمضر احئاء قضد          البنك املسض وب  

 وافر ، وهذا الذا انت   اليه و قاا به احلكم املطلضوب الرجضوأ عنضه مطضابم للقضانون      

وال فال ة فيه حا مبدأ من املبائض الراسخة واملستقرة أمام حمكمة الضنق  باعتبضار    

للمستندا  سضند  الضدعوى، ومضن ثضم      طبيقا سليما للقانون و  سريا منطقيا ححكامه و

فان الطال    يقدم يف طل  الرجوأ عن احلكم ما يدلي عل  أن احملكمضة قضد وقعضق    

يف خطأ مائا أو س و من ا أئى اىل سقويف احلم يف الطعضن أو عضدم قبولضه أو أن الطعضن     

كضضان غضضري مقبضضوا ةضضك  لتقد ضضه خضضارج امليعضضائ أو طبقضضق قانونضضا ملغضض  وغضضري نافضضذ أو    

ق مبدأ من املبضائض املسضتقرة الض  أ ضدر  ا احملكمضة أو اديئضة العامضة باحملكمضة         خال 

ويكون الطل  غري متوفر فيه أا ةريف من الشرويف ال  ابتغاها املشرأ لقبضوا طلبضا    

 العدوا و عط  بعا لذلك القضاء بعدم قبوله.
 

********** 
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 )إجيارا ( 21/12/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –د عبدالس م العيائا برئاسة السيد املستشار/ حمم

 وعضوية املستشارين: ضياء الدين عبد ا يد، طارق فت ي يوسف.

(149) 

 ق. أ( 15س  2021لسنة  55)الطعن رقم  

 اجيار. إجراءا "إجراءا  التن يذ".  ن يذ. سند  ن يذا.

 ن يذيضة.   عقوئ االجيار املسللة لضدى ئائضرة البلضديا  والنقضي بإمضارة أبضوظ" سضندا         -

جيوز التن يذ كوجب ا فيما يتعلم باملطالبة باالجرة املتاخرة واملطالبة بضاالخ ء والتسضليم   

مضن  ضضاريم   11لعضدم الوفضاء بقيمضة احجضضرة بعضد انقضضاء املواعيضد املنصضضو  علي ضا باملضائة         

 اع ن املستأجر بالسند التن يذا و كلي ه بالوفاء. أساس ذلك. مثاا.

  

مضضن ال ئ ضضة التن يذيضضة لقضضانون انجضضراءا  املدنيضضة أنضضه ال جيضضوز التن يضضذ   75 املقضضرر باملضضائة

اجلضضضةا إال بسضضضند  ن يضضضذا اقتضضضضاء حلضضضم حمقضضضم الوجضضضوئ ومعضضضط املقضضضدار وحضضضاا احئاء   

والسضضندا  التن يذيضضة هضضي االحكضضام واحوامضضر واحملضضررا  املوثقضضة طبقضضا للقضضانون املضضنظم      

صدق علي ا احملاكم واحوراق احخضرى الض    للتوثيم والتصديم، وحماضر الصلح ال   

مضن قضرار ئضو رئضيس ئائضرة       11/4. وكان النيف يف املائة ...يعطي ا القانون هذ  الص ة

بشأن جلان فض  املنازعضا  انجياريضة وانجضراءا  املتبعضة       2018لسنة  25القضاء رقم 

  املختصضضة بإمضضارة  ض  عتضضة العقضضوئ انجياريضضة املسضضللة لضضدى ئائضضرة البلضضديا        4أمام ضضا )... 

أبوظ" سندا   ن يذية وجيوز التن يذ كقتضاها فيما يتعلم باملطالبة باحجرة املتضأخرة.  

وجيضضوز التن يضضذ كقتضضض  العقضضوئ انجياريضضة املضضذكورة فيمضضا يتعلضضم باملطالبضضة بضضانخ ء          

مضن   11والتسليم لعدم الوفاء بقيمة احجرة بعد انقضاء املواعيد املنصو  علي ضا باملضائة   

القانون من  اريم إع ن املستأجر بالسند التن يذا و كلي ه بالوفاء ...(. ملضا كضان ذلضك    

وكانضضق الطاعنضضة )ةضضركة ..... العقاريضضة( استصضضدر  احمضضر بتن يضضذ عقضضد انجيضضار املوثضضم 

وكضضان احلكضضم الصضضائر مضضن ئائضضرة التن يضضذ انجيضضارا يف هضضذ  القضضضية      53180بضضرقم 

حلكم املطعضون فيضه قضض  بقبضوا انةضكاا وبقبضوا       املإيضد بضا   27/05/2021 لسة 

طلضض  التضضدخي االنضضضضمامي املبضضدى مضضضن ةضضركة الضضدار للعقضضضارا  االسضضتثمارية ةضضضك .       

نجضضضضضراءا  التن يذيضضضضضة بالنسضضضضضبة للمطالبضضضضضة بضضضضضاحجرة عضضضضضن ال ضضضضض ة التاليضضضضضة     اوبضضضضضبط ن 
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ونضضضدبق جلنضضضة خضضضةة علضضض  سضضضند مضضضن أن الثابضضضق مضضضن مطالعضضضة         31/07/2018لتضضضاريم

وسضائر احوراق أن املستشضكي / ....................... كضان  يسضتأجر العقضار حمضي       املستندا  

العقاريضة ش م أ كوجضض  العقضضد  ...................... التضداعي مضضن املستشضكي ضضضدها ةضضركة   

 31/07/2018لغايضة   15/6/2017املوثم املستشكي يف  ن يذ  واملنعقضد لل ض ة مضن    

حمضضر الضضذا صلضضيف منضضه احملكمضضة بضضأن الع قضضة بضضط  ئرهضضم، ا 534.000بقيمضضة إجياريضضة 

املستشضضكي واملستشضضكي ضضضدها حيكم ضضا هضضذا العقضضد ئون غضضري ، ومضضن ثضضم حيضضم دضضا      

املطالبة بالوفاء باحجرة املتولدة عن هذا العقد بالنسبة لطل  احجرة حت   ضاريم انت ائضه   

بضضأجرة املثضضي عضضن  فقضضك، بيضضد أن ذلضضك ال  نع ضضا مضضن املطالبضضة كقابضضي االنت ضضاأ عضضن العضضط  

. إذ أنه عق  انت ضاء مضدة العقضد مت حتريضر عقضد جديضد       2018ة را أغسطس وسبتمة 

علضض  ذا  العضضط بضضأطراو  30/09/2019لغايضضة  01/10/2018موثضضم عضضن املضضدة مضضن   

للعقضضارا  االسضضتثمارية التابعضة للشضضركة املستشضضكي  ...................... مغضايرة همضضا ةضركة   

كمستأجر وال   لق الي ضا الرخصضة التلاريضة    ................... ...ضدها كمإجر وةركة 

للمإسسضضة ال رئيضضة املسضضتأجر السضضابم ممضضا م ضضائ  أن العقضضد احخضضري هضضو عقضضد الحضضم علضض     

العقد املستشكي يف  ن يذ  وعل  ذا  العط. وكانق املطالبة بااللتزاما  املتولضدة عضن   

  سضضدائ احجضضرة وانخضض ء لعضضدم سضضدائ  العقضضد اجلديضضد واملضضدة الضض  حضضرر عن ضضا ومن ضضا طلضض 

احجضضرة ال يكضضون إال بالعقضضد اجلديضضد عضضن املضضدة الضض  حضضرر علي ضضا العقضضد اجلديضضد حضضاا         

اسضضتي اء الشضضرويف الضض زم  وافرهضضا العتبضضار  سضضندا  ن يضضذيا ممضضن لضضه الصضض ة يف  قد ضضه       

ح  الصضض ة للعقضضارا  االسضضتثمارية ويف مواج ضضة  ضضا...................... للتن يضضذ وهضضي ةضضركة 

وهو احمر الذا يتعط معه واحلضاا كضذلك القضضاء بضبط ن     ...................... وهي ةركة 

 31/7/2018انجراءا  التن يذية بالنسبة للمطالبة باحجرة عضن ال ض ة التاليضة لتضاريم     

 اريم ن اية العقد املستشكي يف  ن يضذ  مل وظضا يف ذلضك خصضم مضا مت سضدائ  عضن  لضك         

لك بط ن انجراءا  بالنسبة لطل  االخ ء النت اء احلضم. وملضا كانضق هضذ      ال  ة وكذ

احسباب من احلكم سائغة و ك ي حلمي قضائه يف هذا اوصضو  وال فال ضة في ضا    

للقانون فإن  عييبضه فيمضا اسضتطرئ إليضه  زيضدا مضن التقايضي يف العقضد احوا املنت ضي بتضاريم           

علضض  العقضضد اجلديضضد املضضةم بضضط كضضي مضضن         ومضضا  علضضم بضضاحلقوق امل  بضضة     31/7/2028

لل ضضضضض ة مضضضضضن  ...................... للعقضضضضضارا  االسضضضضضتثمارية وةضضضضضركة  ...................... ةضضضضضركة 

وأيا كان وجه الرأا فيه يبقض  غضري منضتج طاملضا أن     1 30/9/2019إىل 1/10/2018

ط املستشضضكلة مضضا كضضان معروضضضا علضض  الضضدائرة هضضو عقضضد انجيضضار احوا املوثضضم واملضضةم بضض 

واملستشضضكي ضضضدها ومضضن ثضضم فضضإن النعضضي عليضضه كضضا سضضبم ال يعضضدو أن يكضضون جضضدال فيمضضا  
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لللنة املوضوأ من سضلطة ف ضم الواقضع يف الضدعوى ال جيضوز إثار ضه امضام هضذ  الللنضة. ممضا           

يتعط معه رف  الطعن خبصو  ما قض  بضه احلكضم املطعضون فيضه بتأييضد حكضم أوا       

اءا  التن يذية بالنسبة للمطالبة بضاحجرة عضن ال ض ة التاليضة     نجرائرجة القاضي ببط ن 

 وببط ن انجراءا  التن يذية لطل  انخ ء. 31/07/2018لتاريم 

وحيث إن الللنة انت ق يف الشم احوا من النعي إىل نق  احلكضم املطعضون فيضه جزئيضا     

ن يذيضة عضن   إلغضاء انجضراءا  الت  يف خصو  مضا قضض  بضه مضن  أييضد احلكضم املسضتأنف ب       

 .31/07/2018حت  01/02/2018احجرة املطال  ب ا من 

وإذ كان موضضوأ االسضتئناو  ضاحلا لل صضي فيضه فيمضا مت نقض  املطعضون فيضه، وكضان           

إلغضاء انجضراءا  التن يذيضة عضن احجضرة املطالض  ب ضا        قضض  ب احلكم االبتدائي املستأنف 

ىل أن املستشضكلة  علض  الضرغم مضن انت ائضه إ     31/07/2018حتض   01/02/2018من 

احمضضر الضضذا   31/01/2018سضضدئ  القيمضضة انجياريضضة عضضن عقضضد انجيضضار املسضضلي إىل    

يوجضض  إلغضضاء  واحلكضضم مضضن جديضضد بضضرف  انةضضكاا ومتابعضضة إجضضراءا   ن يضضذ القيمضضة      

 انجيارية عن املدة املذكورة حبس  القيمة انجيارية احملدئة بالعقد سند التن يذ.

 ضةالللنضضضضضضضضضضضضضضضضضض

حيث إن الوقائع ض عل  ما يبط من احلكم املطعضون فيضه وسضائر احوراق ض  ت صضي يف أن       

ئائضضرة التن يضضذ   2021لسضضنة  26أقامضضق انةضضكاا رقضضم   املستشضضكلة املطعضضون ضضضدها   

انجيضضارا أبضضو ظضض" طلبضضق فيضضه بطضض ن السضضند التن يضضذا وح ضضح امللضضف التن يضضذا ن ائيضضا      

ئ الصائرة من قبي املستشكي ضدها عضن الوحضدة   وفاطبة البلدية لتقديم كافة العقو

وبيان ما هو سارا من ا للوقوو عل  الشكي القانوني للمستشكلة وذلضك  ............ رقم 

 31/7/2018حتضض   15/6/2017 أسيسضضا علضض  أن عقضضد انجيضضار املنعقضضد لل ضض ة مضضن  

مضضن املستشضضكي يف  ن يضضذ  مت إلغضضاؤ  بت ريضضر عقضضد جديضضد بشضضرويف جديضضدة عضضن ال ضض ة       

حيث مت حترير ا  اقية إئارة عقضارا  عضن ذا     30/09/2019حت   01/10/2018

فض  عضن  عضديي   ...................... الوحدة بط ةركة ........ للعقارا  االستثمارية وةركة

الرخصضضة التلاريضضة للمستشضضكلة لتكضضون ةضضركة بضضدال مضضن مإسسضضة بانضضضافة إىل أن        

للعقضضارا  االسضضتثمارية، و ضضدخلق هضضذ  احخضضرية   ............. .........العقضضار انتقضضي إىل ةضضركة  

هلوميضضا وأكضضد  أن ضضا إحضضدى الشضضركا  التابعضضة للمستشضضكي ضضضدها وقضضد  ا إلي ضضا        

قضضق الضدائرة بقبضوا انةضكاا والتضدخي       27/5/2021العقار حمي التن يذ. و لسة 

لتاليضضضة لتضضضاريم نجضضضراءا  التن يذيضضضة بالنسضضضبة للمطالبضضضة بضضضاحجرة عضضضن ال ضضض ة ا اوبضضضبط ن 
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وبضضبط ن انجضضراءا  التن يذيضضة لطلضض  انخضض ء ونضضدبق خضضبريا هندسضضيا    31/07/2018

و خر حسابيا ملباةرة املأمورية املبينضة يف احلكضم وبعضد مضا قضدما  قريضرا انت يضا فيضه إىل         

حكمضضق الضضدائرة  31/1/2018أن املستشضضكلة سضضدئ  القيمضضة انجياريضضة حتضض   ضضاريم  

وبضرف  مضا    31/07/2018 يذيضة عضن احجضرة املطالض  ب ضا حتض        بإلغاء انجضراءا  التن 

فقضضضق  144/2021عضضدا ذلضضك. اسضضتأن ق الطاعنتضضان هضضذا احلكضضم باالسضضتئناو رقضضم    

بضضرف  االسضضتئناو و أييضضد احلكضضم املسضضتأنف    29/9/2021ئائضضرة االسضضتئناو بتضضاريم  

طعنضضق الطاعنتضضان علضض  احلكضضم بضضالنق  وقضضدمق املطعضضون ضضضدهما مضضذكرة برفضضضه       

الطعضن علض  هضذ  الللنضة بغرفضضة مشضورة ورأ  أنضه جضدير بضالنظر وحضدئ  جلسضضة           وعضرض 

 لنظر .     

وحيضضث  نعضض  الطاعنتضضان علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه يف الشضضم احوا مضضن سضضب  الطعضضن        

ال سائ يف االستدالا والقصور يف التسبي  وفال ضة الثابضق باملسضتندا  وانخض ا حبضم      

ئليضضضي يثبضضضق سضضضدائ املطعضضضون ضضضضدها للقيمضضضة   الضضضدفاأ ذلضضضك أن أوراق الضضضدعوى خلضضضق مضضضن 

وكضضان الثابضضق مضضن  قريضضر اوضضةة عضضدم سضضدائ  ،01/02/2018انجياريضضة اعتبضضارا مضضن 

اعتبضارا مضن   .......... املطعون ضدها القيمضة انجياريضة عضن عقضد انجيضار احوا املوثضم رقضم        

ن مضضن ثضضم يكضضون مضضا اسضضتند عليضضه احلكضضم املطعضضون فيضضه بضضأن املطعضضو ، و01/02/2018

ضضضدها سضضدئ  مضضا علي ضضا مضضن قيمضضة إجياريضضة ال أسضضاس لضضه واضضالف الثابضضق بضضاحوراق كضضا    

 يستوج  نقضه.  

وحيث إن هذا النعي يف حمله ذلضك أنضه مضن املقضرر قضضاء أنضه إذا عرضضق جلنضة املوضضوأ          

لل صضضي يف اوصضضومة القائمضضة بضضط طرفي ضضا فإنضضه يضضتعط أن يشضضمي حكم ضضا يف ذا ضضه مضضا       

 ضا حمصضق احئلضة املطروحضة علي ضا و ضوال إىل مضا  ضرى أنضه الواقضع           يطمئن املطلع عليضه أن 

الثابق يف الضدعوى حبيضث يكضون اسضتدالا احلكضم مإئيضا إىل النتيلضة الض  بنض  علي ضا           

قضاء ، أمضا إذا أورئ  الللنضة يف  سضبي  حكم ضا أسضبابا ال  ضإئا إىل بيضان حقيقضة مضا          

استخلصضضته اضضالف الثابضضق   استخلصضضته مضضن احئلضضة املطروحضضة يف الضضدعوى أو كضضان مضضا      

باحوراق فإن احلكضم يكضون قا ضر البيضان. وكضان الثابضق مضن احوراق أن جلنضة اوضةة          

انت ق إىل أن املستشكلة سدئ  القيمة انجيارية عضن العقضد املوثضم سضند الضدعوى حتض        

وقضضد هسضضكق الطاعنتضضان أمضضام جلنضضة االسضضتئناو بضضأن املطعضضون        31/1/2018 ضضاريم 

. ملضا كضان ذلضك    01/02/2018سضدائ القيمضة انجياريضة ابتضداء مضن      ضدهما  وق ضا عضن   

وكضضان احلكضضم االبتضضدائي علضض  الضضرغم مضضن انت ائضضه إىل أن املستشضضكلة سضضدئ  القيمضضة     
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فقضضد قضضض  بإلغضضاء انجضضراءا  التن يذيضضة عضضن احجضضرة      31/01/2018انجياريضضة لغايضضة  

حسضضاب  علضض  سضضند أنضضه  ضضبط للخضضةة مضضن كشضضف       31/07/2021املطالضض  ب ضضا حتضض    

احمر الضذا م ضائ  سضدائ     31/1/2018املستشكلة سدائ القيمة انجيارية حت   اريم 

احجضضضرة املسضضضت قة حتضضض  ذلضضضك التضضضاريم... وكضضضان أثضضضر ذلضضضك ومقتضضضضا  ثبضضضو  بضضضراءة ذمضضضة   

وإذ أيضضد  احلكضضم املطعضضون  31/07/2018املستشضكلة مضضن احجضضرة املطالضض  ب ضا حتضض    

دها اسضتمر  يف السضدائ ... وأن ضا سضدئ  مضا      فيه فقد أضاو بأنه ثبضق أن املسضتأنف ضض   

علي ا مضن قيمضة إجياريضة وبضذلك يكضون احلكضم املسضتأنف قضد بضين علض  أسضباب سضائغة             

 ك ي حلمله. وإذ كان هضذا الضذا أقضام عليضه احلكضم املطعضون فيضه قضضاء  ومضن قبلضه           

احلكم االبتدائي غضري سضائ  وال يواجضه بضالرئ الكضايف مضا هسضكق بضه الطاعنتضان مضن           

مضضضضن  ......... رقضضضضم  دم سضضضضدائ كامضضضضي القيمضضضضة انجياريضضضضة عضضضضن عقضضضضد انجيضضضضار احوا        عضضضض

ال سضضائ يف احمضضر الضضذا يعيبضضه ب 31/7/2018وحتضض   ضضاريم ن ايتضضه يف  01/02/2018

االستدالا والقصور يف التسبي  وانخ ا حبم الدفاأ كا يستوج  نقضه يف خصضو   

جضضضضضرة املطالضضضضض  ب ضضضضضا مضضضضضن  إلغضضضضضاء انجضضضضضراءا  التن يذيضضضضضة عضضضضضن اح مضضضضضا قضضضضضض  بضضضضضه مضضضضضن 

 مع التصدا.     31/07/2018حت  01/02/2018

وحيضضث  نعضض  الطاعنتضضان يف الشضضم الثضضاني مضضن سضضب  الطعضضن علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه     

ال سائ يف االستدالا والقصور يف التسبي  وفال ضة الثابضق باملسضتندا  وانخض ا حبضم      

 1/8/2018عضن ال ض ة مضن     الدفاأ ذلك أن املطعون ضدها    سضدئ القيمضة انجياريضة   

بالنسبة للعقد احوا، كما أن ا    سدئ أية ئفعا  إجياريضة عضن    30/9/2018وحت  

وكان ما اعتمد عليه احلكضم املطعضون فيضه     1/10/2018العقد اجلديد املةم بتاريم 

بضضأن املطعضضون ضضضدها سضضدئ  مضضا علي ضضا مضضن قيمضضة إجياريضضة واسضضتمر  يف السضضدائ وبعقضضد     

ض مضضضن املسضضضتأن ة بتوجيضضضه إخطضضضار إلي ضضضا بضضضانخ ء وعضضضدم الرغبضضضة يف   جديضضضد ئون اعضضض ا

التلديد غري   يح وفالف للواقع حيث خلق أوراق الضدعوى مضن ئليضي يثبضق سضدائها      

و   قضدم أا مسضتند يإكضد التقايضي مضن       01/08/2018للقيمة انجيارية اعتبضارا مضن   

ذا التضاريم مكت يضة باالئعضاء    العقد احوا أو سدائها القيمضة انجياريضة املسضت قة بعضد هض     

بأن  ديضد العقضد قرينضة علض  التقايضي مضن العقضد وكضان الثابضق مضن  قريضر اوضةة عضدم              

سضضضدائ املطعضضضون ضضضضدها لكامضضضي القيمضضضة انجياريضضضة املسضضضت قة عضضضن العقضضضد احوا وعضضضدم   

سدائها أا ئفعة مضن الضدفعا  املسضت قة عضن العقضد اجلديضد ومضن ثضم يكضون مضا اسضتند            

 ملطعون فيه ال أساس له واالف املستندا  مما يوج  نقضه.عليه احلكم ا
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مضن ال ئ ضة التن يذيضة لقضانون      75وحيث إن هذا النعي يف غري حمله ذلك أن املقضرر باملضائة   

انجضضراءا  املدنيضضة أنضضه ال جيضضوز التن يضضذ اجلضضةا إال بسضضند  ن يضضذا اقتضضضاء حلضضم حمقضضم          

التن يذيضة هضي االحكضام واحوامضر واحملضررا       الوجوئ ومعط املقدار وحاا احئاء والسندا  

املوثقضضة طبقضضا للقضضانون املضضنظم للتوثيضضم والتصضضديم، وحماضضضر الصضضلح الضض   صضضدق علي ضضا          

. وكضضان الضضنيف يف املضضائة   ...احملضضاكم واحوراق احخضضرى الضض  يعطي ضضا القضضانون هضضذ  الصضض ة    

  بشضضضأن جلضضضان فضضض 2018لسضضضنة  25مضضضن قضضضرار ئضضضو رئضضضيس ئائضضضرة القضضضضاء رقضضضم   11/4

ض  عتضة العقضوئ انجياريضة املسضللة لضدى       4املنازعا  انجيارية وانجراءا  املتبعة أمام ا )... 

ئائرة البلديا  املختصضة بإمضارة أبضو ظض" سضندا   ن يذيضة وجيضوز التن يضذ كقتضضاها فيمضا           

ا يتعلم باملطالبة باحجرة املتأخرة. وجيوز التن يذ كقتض  العقضوئ انجياريضة املضذكورة فيمض    

يتعلم باملطالبة بانخ ء والتسليم لعدم الوفاء بقيمة احجرة بعد انقضاء املواعيد املنصو  

من القانون من  اريم إع ن املستأجر بالسند التن يضذا و كلي ضه بالوفضاء     11علي ا باملائة 

...(. ملا كان ذلك وكانق الطاعنة )ةركة ...... العقاريضة( استصضدر  احمضر بتن يضذ عقضد      

وكان احلكم الصضائر مضن ئائضرة التن يضذ انجيضارا يف هضذ         53180جيار املوثم برقم ان

املإيضضد بضضاحلكم املطعضضون فيضضه قضضض  بقبضضوا انةضضكاا     27/05/2021القضضضية  لسضضة  

وبقبوا طل  التدخي االنضمامي املبضدى مضن ةضركة ........ للعقضارا  االسضتثمارية ةضك .       

للمطالبضضضة بضضضاحجرة عضضضن ال ضضض ة التاليضضضة لتضضضاريم       نجضضضراءا  التن يذيضضضة بالنسضضضبة  اوبضضضبط ن 

وندبق جلنة خةة عل  سند من أن الثابق مضن مطالعضة املسضتندا  وسضائر      31/07/2018

احوراق أن املستشكي / ................ كان  يستأجر العقضار حمضي التضداعي مضن املستشضكي      

ملستشضضضكي يف  ن يضضضذ   ضضضضدها ةضضضركة ........... العقاريضضضة ش م أ كوجضضض  العقضضضد املوثضضضم ا    

 534.000بقيمضضضة إجياريضضضة   31/07/2018لغايضضضة  15/6/2017واملنعقضضضد لل ضضض ة مضضضن   

ئرهم، احمر الذا صليف منه احملكمة بأن الع قة بط املستشكي واملستشضكي ضضدها   

حيكم ا هذا العقد ئون غري ، ومن ثم حيم دا املطالبة بالوفاء بضاحجرة املتولضدة عضن هضذا     

لطل  احجرة حتض   ضاريم انت ائضه فقضك، بيضد أن ذلضك ال  نع ضا مضن املطالبضة           العقد بالنسبة

. إذ أنضه عقض    2018كقابي االنت اأ عن العط بأجرة املثضي عضن ةض را أغسضطس وسضبتمة      

لغايضضضة  01/10/2018انت ضضضاء مضضضدة العقضضضد مت حتريضضضر عقضضضد جديضضضد موثضضضم عضضضن املضضضدة مضضضن     

للعقضضضارا  .................... ةضضضركة علضضض  ذا  العضضضط بضضضأطراو مغضضضايرة همضضضا  30/09/2019

...................... االسضضضضتثمارية التابعضضضضة للشضضضضركة املستشضضضضكي ضضضضضدها كمضضضضإجر وةضضضضركة  

كمسضضتأجر والضض   لضضق الي ضضا الرخصضضة التلاريضضة للمإسسضضة ال رئيضضة املسضضتأجر السضضابم ممضضا  

ا  العضط.  م ائ  أن العقد احخري هو عقد الحضم علض  العقضد املستشضكي يف  ن يضذ  وعلض  ذ      

وكانق املطالبة بااللتزاما  املتولدة عن العقد اجلديد واملدة الض  حضرر عن ضا ومن ضا طلض       
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سدائ احجرة وانخ ء لعدم سدائ احجرة ال يكون إال بالعقد اجلديد عضن املضدة الض  حضرر     

 علي ا العقد اجلديد حاا استي اء الشرويف ال زم  وافرها العتبضار  سضندا  ن يضذيا ممضن لضه     

للعقضضارا  االسضضتثمارية ويف مواج ضضة   .................. الصضض ة يف  قد ضضه للتن يضضذ وهضضي ةضضركة    

 ضضاح  الصضض ة وهضضي ةضضركة ................  وهضضو احمضضر الضضذا يضضتعط معضضه واحلضضاا كضضذلك         

القضضاء بضضبط ن انجضراءا  التن يذيضضة بالنسضبة للمطالبضضة بضاحجرة عضضن ال ض ة التاليضضة لتضضاريم      

ريم ن ايضضة العقضضد املستشضضكي يف  ن يضضذ  مل وظضضا يف ذلضضك خصضضم مضضا مت      ضضا 31/7/2018

سدائ  عن  لك ال  ة وكذلك بط ن انجراءا  بالنسبة لطل  االخ ء النت اء احلضم. وملضا   

كانضضق هضضذ  احسضضباب مضضن احلكضضم سضضائغة و ك ضضي حلمضضي قضضضائه يف هضضذا اوصضضو  وال  

 زيدا من التقايي يف العقد احوا املنت ضي  فال ة في ا للقانون فإن  عييبه فيما استطرئ إليه 

وما  علضم بضاحلقوق امل  بضة علض  العقضد اجلديضد املضةم بضط كضي مضن            31/7/2028بتاريم 

 1/10/2018للعقضضارا  االسضضتثمارية وةضضركة .............. لل ضض ة مضضن     ................. ةضضركة 

ا أن مضا كضان معروضضا    وأيا كان وجه الضرأا فيضه يبقض  غضري منضتج طاملض       30/9/2019إىل

عل  الدائرة هو عقد انجيار احوا املوثم واملةم بط املستشكلة واملستشكي ضدها ومضن  

ثم فإن النعي عليه كا سضبم ال يعضدو أن يكضون جضدال فيمضا لللنضة املوضضوأ مضن سضلطة ف ضم           

 الواقع يف الدعوى ال جيوز إثار ه امام هذ  الللنة. مما يضتعط معضه رفض  الطعضن خبصضو      

نجضضراءا  امضضا قضضض  بضضه احلكضضم املطعضضون فيضضه بتأييضضد حكضضم أوا ئرجضضة القاضضضي بضضبط ن  

وبضضبط ن  31/07/2018التن يذيضضة بالنسضضبة للمطالبضضة بضضاحجرة عضضن ال ضض ة التاليضضة لتضضاريم   

 انجراءا  التن يذية لطل  انخ ء.

جزئيضا يف  وحيث إن الللنة انت ق يف الشم احوا من النعي إىل نق  احلكم املطعضون فيضه   

إلغضاء انجضراءا  التن يذيضة عضن احجضرة      خصو  ما قض  به من  أييد احلكضم املسضتأنف ب  

 .31/07/2018حت  01/02/2018املطال  ب ا من 

وإذ كضضان موضضضوأ االسضضتئناو  ضضاحلا لل صضضي فيضضه فيمضضا مت نقضض  املطعضضون فيضضه، وكضضان      

حجضرة املطالض  ب ضا مضن     إلغاء انجراءا  التن يذية عضن ا قض  باحلكم االبتدائي املستأنف 

عل  الرغم من انت ائه إىل أن املستشضكلة سضدئ     31/07/2018حت  01/02/2018

احمضر الضذا يوجض  إلغضاء       31/01/2018القيمة انجيارية عن عقد انجيضار املسضلي إىل   

واحلكم من جديد برف  انةضكاا ومتابعضة إجضراءا   ن يضذ القيمضة انجياريضة عضن املضدة         

 القيمة انجيارية احملدئة بالعقد سند التن يذ.املذكورة حبس  
 

********** 
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 نلغاء". قرار إئارا. عقد" العقد انئارا. ئعوى " ئعوى ا

اوصومة يف ئعضوى انلغضاء عينيضة. مناط ضا اختصضام القضرار انئارا بضاملعن  املسضتقر          -

عليضضه قضضضاء اسضضت دافًا ملراقبضضة مشضضروعيته. مضضإئى ذلضضك. وجضضوب أن  وجضضه اوصضضومة إىل     

ابيضًا أو سضلبا أو   قرار إئارى موجوئ وقائم ومنتج الثار  سواء كان  ضرحيًا أو ضضمنيا اجي  

 قاب  ل ن صاا.

 القرارا  انئارية املن صلة.مقصوئها.  -

ما يصضدر عضن إرائة ج ضة االئارة وحضدها والقابضي ل ن صضاا والت ضرئ يف طبيعتضه عضن           -

العقد مدنيًا كان أو إئاريضا مضن ضضمن سلسضلة العمليضا  الض   ضر ب ضا هضذا التعاقضد هضو            

فيضضه بضضدعوى انلغضضاء اسضضتق الع متضض   ضضوافر  فيضضه  وحضضد  الضضذا جيضضوز لضضذوى الشضضأن الطعضضن

 مجيع خصائيف القرار انئارا ومقوما ه.  

مثاا لدعوى بااللغاء غري مقبولة النت ضاء القضرار انئارا القابضي ل ن صضاا يف ع قضة       -

 مع ج ة إئارية كوج  عقد اجيار ثم عقد مساط ة.

  

مة عينيضضة، مناط ضضا اختصضضام   املسضضتقر عليضضه أن اوصضضومة يف ئعضضضوى انلغضضاء هضضي خصضضو     

مضن أنضه إفصضا      -القرار انئارا ذا ضه بضاملعن  املسضتقر عليضه يف قضضاء هضضذ  احملكمضة        

اجل ة انئارية املختصة يف الشكي الضذا يتطلبه القانون عضضن إرائ  ا امللزمة كا دضا مضن   

ملصضل ة  سلطة عامضة كقتض  القوانط واللوائح بقصد إحدال أثر قانوني معضط حتقيقضا   

وذلضضك اسضضت دافا ملراقبضضة مشضضروعيته ووزنضضه كيضضزان القضضانون، فالقضضضرار انئارا    -عامضضة 

باملعن  املذكور هضضو موضضوأ اوصضومة وحمضور النضزاأ بضط أطراف ضا، ومضن ثضم جيض  أن          

سضضواء كضضان  ضضرحيا أو    وجضضه اوصضضومة إىل قضضضرار إئارا موجضضضوئ وقضضائم ومنضضتج  ثضضار      

القضضضرارا  انئاريضضة   أو قضضاب  ل ن صضضاا علضض  أسضضاس نظريضضة  ضضضمنيا، إجيابيضضا أوسضضلبيا،  

املن صلة ال   قضوم عل  فكرة م ائها أن العقضد الذا  ةمه انئارة أيضا كضان مضدنيا أو    
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إئاريا يتكون مضن سلسلة مضن العمليا  املركبة بعض ا  عاقضدا لضه طبيعضة ثنائيضة نتيلضة      

ا إجيابضضضا وقبضضضوال ننشضضاء التزامضضا   عاقديضضة   التقضضاء و وافضضضم إرائ ضضي انئارة واملتعاقضضد مع ضض  

 قوم عل  ال اضضي بضط الطضرفط، وبعضض ا إئارا يصضدر بضانرائة املن ضرئة جل ضة انئارة         

عل  مقتض  النظضام انئارا املتبضع وحيضدل بذا ضه  ثضارا قانونيضة معينضة، ف ضضذا النضوأ مضن           

ن صضاا والت ضرئ يف طبيعتضه    العمليا  الصضائر عضضن إرائة ج ضة انئارة وحضضدها والقابضي ل      

عضن العقد، هضو وحد  الذا جيوز لذوا الشأن الطعن فيه بدعضوى انلغاء اسضتق ال متض    

 وافر  فيه مجيع خصائيف القضرار انئارا ومقوما ضه، وكضان لرافضع الدعضضوى مصضل ة      

استخ   ذلك علض  ضضوء حقيقضة التكييضف السضليم للتصضرو يف       و  ة فيه، ويكون 

النضضزاأ وخصو ضضيا ه يف كضضي حالضضة واقعيضضة علضض  حضضضدة وفضضم ظروف ضضا         حضضدوئ معطيضضا   

وم بسا  ا ومسلك انئارة يف مرحلة ما قبي إبرام العقضد، وما كضان من ا مضن إجراءا  

و صضضرفا ، ومضضدى  وافضضضر الشضضرويف والعنا ضضر املوجبضضة لت قضضم القضضضرار انئارا املن صضضي   

فإذا صلضف هضضذا   ز أ  اب الشأن، فيما قامق به انئارة مضن  صرفا  مإثرة يف مراك

، ملا كضان ذلضك وكضان الثابضق بضاحوراق أن      القضضرار، كانق الدعضضوى عندئذ غري مقبولة

التصرفا  الواقعة من اجل ة انئارية املطعون ضدها علض  احرض حمضي النضزاأ بالتعاقضد     

م هتضد  بانجيار سابقا وبعقد املساط ة حاليضا قضضد جضاء  منقطعضة الصضلة بالطاعضضن، فلض       

هضضضضضذ  التصضضضرفا  لشضضضمله، و  يضضضر بك بضضضانئارة بضضضأا ع قضضضضة، وإ ضضضا كانضضضق الع قضضضة     

خبصضضو  احرض املضضذكورة بضضط اجل ضضة انئاريضضة و ضضاح  ...................... كوجضض  عقضضد    

، وجاء  هضذ  الع قضضة علض    2019 /29/9إجيار أوال ثم عقضد مساط ة ثانيا مإرخ يف 

ا ه ئاخلة يف العملية املركزية املركبة بالتعاقضد ذا ضه ولضيس   ضوء ظروو النزاأ وم بس

ب ضضا مضضا يت ضضرئ يف طبيعتضضه عن ضضا و كضضن فصضضله، وأضضض   الغالضض  علي ضضا طضضابع الثنائيضضة      

 ئون طضضابع انرائة إرائ ضضي انئارة وممثضضي املتعاقضضضد مع ضضا،  التعاقديضضة القائمضضة علضضض   وافضضضم 

ا  ثضارا قانونيضة معينضة يف املراكضز القانونيضة      املن رئة احلقيقية لضإلئارة الض  حتضدل بضذا      

ح  اب الشأن، وال  هضضي أسضاس القضضرار املن صضي، والض    ٌ ظ ضر احوراق وجوئهضا        

وحتقق ضا بضأا  ضضورة، حتض  وإن بضضضدى للوهلضة احوىل غضري ذلضضك، فإنضضه مضضا يلبضث أن يضضضزوا        

فضضضي عقضضضد املسضضاط ة  ليكضضون وجضضضه سلطضضضة انئارة التعاقديضضضة ومضضا حضضضوا  مضضضن بنضضوئ ا  ضضاق 

املضضذكور أيضضا كانضضق هضضضضو الثابضضق حقضضا و ضضدقا، احمضضضضر الضضذا ينت ضضي معضضه وجضضضوئ القضضضرار  

انئارا القابضي ل ن صضاا يف النضزاأ الراهضضن، و كضون الدعضضوى بالطلبضا  املوج ضة دضذا         

ذا أحضضضدل املنازعضضضا  بضضضط الطاعضضضضن القضضضضرار  بعضضضا لضضضذلك غضضضري مقبولضضضة، ال سضضضيما وأن الضضض 

( و ضضدور أحكضضام ن ائيضضة ..........................................( واملطعضضون ضضضد  الثضضاني ) مإسسضضة)



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
1161 

با ضضة بين مضضا ب ضضذا الشضضأن، لضضيس هضضضو  عاقضضضد أو  صضضرو انئارة باحسضضاس، وإ ضضا هضضضضو مضضا   

كضان بين مضا وار بطضضا بضه مضضن عقضضضوئ اسضتثمار ومقاولضة بشضضأن احرض املشضار إلي ضا خضض ا         

وما نشضأ لكضي واحضضد من مضا  ضا  ا خضضضر مضضضن حقضوق          2015، 2012، 2011أعضضوام 

قضضد  كان احلكضم املطعضون فيضه     ومراكز قانونية عل  الن و املبط باحوراق، وعليه وإذ

انت   إىل أن الدعضوى غري مقبولة وأيد احلكم املستأنف وإن كان حسباب أخضضرى، إال  

 م الضنق  املاثضي، ممضا يضض   معضه     أنه  ائو النتيلة الص ي ة ال  خليف إلي ا حكض 

 النعي غضري منتج.   

وخبصضو  مضضا يضضثري  الطاعضضن مضضضن منضضاعي وعيضضوب  تصضضي بعمليضضة إبضرام عقضضضضد املسضضاط ة     

وغري ذلك مما يتمسك به ف ضو مرئوئ وغري منتج أيضضا علض  ضضوء سضلف بيانضه، وملضا هضضضو        

كضم املطعضضون فيضه   مستقر عليه يف قضاء هضذ  احملكمة من أن كضي نعي موجه إىل احل

يف مسألة   يتم  بني ا مضن جانبه يكون وارئا عل  غضري حمي مضن قضائه، ومن ثم غضري  

مقبضضضضوا، ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان مضضا يثضضار يف هضضضذا النعضضي ينصضض  علضض  مسضضائي    ضضضرئ            

، وجاء بعضدم قبوا الدعضوىباحلكم املطعضون فيه حيث وقف احلكم عند حضد القضاء 

تيلة الص ي ة قانونا عل  الن و املشضار إليضه، لضذلك يكضضون مضا جضاء يف       ذلك موافقا للن

 .هضذا النعي وارئا عل  غيضر حمي، ويغدو الطعضن برمته جديضرا بالرفض 

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

حيث إن الوقائع عل  ما يبط مضن احلكضم املطعضضون فيضه وسضائر احوراق  ت صضي فضضي أن       

إئارا بصضض ي ة قضضضدمق حملكمضضة العضضط    2020لسنضضضة  5ضم الطاعضضضن أقضضضام الدعضضضوى رقضضض  

طالبضضضضا احلكضضضضضم: بقبضضضضوا الدعضضضضضضوى ةضضضضك ، ويف   26/8/2020بتاريضضضضضضم  االبتدائيضضضضة

املوضوأ: أ ليا: بإلغاء القضضرار انئارا انجيضابي الصضائر بضإبرام عقضضضد املسضاط ة املضإرخ       

املدع  علي ضا بالرسضوم   لكونه معيبا يف سببه وحمله وغايته، وإلزام  29/9/2019يف 

واملصاريف ومقابي أ عاب احملاماة، واحتياطيا: ندب خبري للقيام بامل مة املبينة بصض ي ة  

أبضضضضرم/ ...................  2011-6-15الدعضضضضوى، وذلضضضك علضضض  سضضضند مضضضضن أنضضضه بتضضضاريم      

ض باعتبار  مالكا مع املدعي بصض ته مالضك مإسسضة ............ عقضضضد اسضتثمار قطعضة احر      

( مضض ا مربعضضا، ثضضم 1.218.00رقضضضضم .....، وعنضضوان القسضضيمة ) .....................( ومسضضاحت ا ) 

ا ضح الحقا بضأن هضضضذ  احرض مملوكضة للبلديضة، وليسضق للمضذكور، و ضبط أنضه حتايضي          

عل  املدعي وأوهمه أنه املالك، وبعد مرور سنة  قريبا عل  العقضد احوا، مت إبضرام عقضد    

، وقضضد جضاء   2012-5-17بط املضذكور و......................  وذلضك بتضاريم    إجيار مإقق 
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بضضضضضه أنضضضضضه ال جيضضضضضوز للمسضضضضضتأجر أن يسضضضضضتغي احرض  لغضضضضضري الغضضضضضرض املضضضضضإجرة لضضضضضه وهضضضضضضضو 

)......................( أو  أجريهضضا أو مضضا علي ضضا مضضن مبضضاني كليضضا أو جزئيضضا للغضضري، ورغضضضم ذلضضك   

د اسضضتثمار ثضضان بصضض ته مالضضك أيضضضا، وبنضضاء  أبضضرم معضضه عقضضض  2015-12-28وبتضضاريم 

علضض  عقضضضدا االسضضتثمار قضضضام املضضدعي بضضإبرام عقضضضد مقاولضضة وبضضضدأ بتن يضضذ أعمضضاا البنضضاء            

واننشاء، ولكن ا    كتمي حسباب  عضوئ للمضذكور/ ...................... ولكضون احرض    

تمكن مضضن  ليسق مملوكة له، مما  سضب  خبسضائر وأضضرار كضبرية حلقضق بضضه، و  يض       

 429/2018االنت ضاأ باالسضتثمار، ونشضضأ نضزاأ قضضضائي بضط الطضضرفط يف الدعضضوى رقضضضضم      

............. والضض  يطالضض  في ضضا بضضبط ن وفسضضم عقضضضد    ضضارا كلضضي العضضط، املرفوعضضة مضضضن/  

االسضضتثمار، وانت ضضق الدعضضضوى لغيضضضر  ضضاحله، ممضضا حضضضدا بضضضه إىل إبضضضرام عقضضد مسضضاط ة        

ه وبط البلدية نضض اء الشضرعية القانونيضة علض  مضا قضام بضه مضن         بين 29/9/2019بتاريم 

التصضضرو كضضاا عائضضد للدولضضة علضض  أنضضه ملكضضه الشخصضضي، وكضضان ذلضضك بعضضون املضضدع          

علي ضضا، وقضضضد أبضضضرم عقضضضد املسضضاط ة علضض  اعتبضضار أن احرض املتعاقضضد علي ضضا خاليضضة لضضيس      

قضضة ويضضضر ضضضررا بليغضضا    علي ضضا بنضضاء وال إنشضضاء، وهضضضضو مضضا اضضالف الواقضضع وجيضضايف احلقي      

أقضضام ...................... ئعضضضوى جديضضدة ضضضد املضضدعي بنضضاء    29/6/2020باملضضدعي، وبتضضاريم 

علضض  عقضضضد املسضضاط ة املشضضار إليضضه، وملضضا كضضان مضضا قضضضرر ه انئارة كضضنح املضضذكور عقضضضد        

املسضضاط ة يعضضد مضضضن القضضرارا  انئاريضضة القابلضضة ل ن صضضاا، وقضضضضد جضضضاء معيبضضا يف سضضببه        

الدعضضضوى بالطلبضا  سضال ة    حمله وغايته وفال ا للواقع والقانون ويضر بضه، فقضضد أقضام    و

جلسضا  ا،   ونظر  الدعضوى أمام حمكمة أوا ئرجضة عل  الن و املبط ك اضر البيان،

............................... التضضدخي انضضضماميا إىل جانضض  املضضدع     حيضضث طلضض  احلاضضضر عضضضضن /   

حكمضضق احملكمضضة  5/10/2020رة بأسضضباب التدخضضضي، وبتضضاريم علي ضضا، وقضضضدم مضضذك

بقبضضضوا التضضضدخي االنضضضضمامي ةضضضك ، وبعضضضدم قبضضضوا الدعضضضضضوى النت ضضضاء القضضضضرار انئارا    

عضضضضن احلكضضضم باالسضضتئناو رقضضضضم  الطاوألزمضضق املضضدعي بالرسضضوم واملصضضاريف، فاسضضتأنف  

ط بنضدب  سضتئناو العض  ا أمضضر  حمكمضة   30/3/2021إئارا، وبتاريم  2020لسنة16

خضضبري هندسضضي مضضضضن خضضةاء ئائضضرة القضضضاء للقيضضام بامل مضضة املكلضضف ب ضضا، وباةضضر اوضضبري        

قضضق احملكمضة بقبضضوا     24/8/2021املأمورية وأوئأ  قرير  ملف الدعضضوى، وبتضاريم  

االستئضناو ةكض ، ويف املوضوأ برفضه و أييضد احلكضم املسضتأنف، وإلضزام املسضتأن ة      

ر ضض  الطاعضضن ب ضضذا احلكضضم، فأقضضام عليضه الطعضضن املاثضضي،         بالرسوم واملصضاريف،   ي 

وقضضضضدم املطعضضون ضضضضدهما مضضن خضض ا مضضن ينضضوب عن مضضا مذكضضضرا  جوابيضضضة بالضضضضضرئ علضض        



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1163 

الطضعضضضن، وعضضضرض الطعضضضن علضض  هضضضضذ  احملكمضضة يف غرفضضضة مشضضورة، فضضضرأ  أنضضضه جديضضضر       

 .بالنظضر، وحضدئ  جلسة لنظضر 

ضضضن علضض  احلكضم املطعضون فيضه فال ضة القضانون واوطضأ         حيث إن حا ي ما ينعا  الطاع

اجلسضضضيم يف  طبيقضضضه و  سضضضري  و أويلضضضه والقصضضضور يف التسضضضبي  وانخضضض ا حبضضضم الضضضدفاأ    

وااللت ا  عن املستندا ، ذلك أن احملكمضة املطعضون يف حكم ضا قضضد انت ضق إىل  أييضد       

بضاملطعون ضضدهما، رغضضم    احلكم املستأنف بعلة أن الطاعضن ال ةأن له بالع قة املتعلقة 

أن الدعضوى هي ئعضوى إلغاء قضضرار إئارا قابضي ل ن صضاا، وفصضلق يف الدعضضوى كأن ضا      

ئعضضضوى  اريضضة وليسضضق إئاريضضة، وغضضضق الطضضرو عضضضن كضضي احلقضضائم الثابتضضة ب ضضا والضض        

ظ ضضضضر  مضضضضن  قريضضضضر اوضضضضةة، ومضضضضا انكشضضضضف بشضضضضأن الرخصضضضضة التلاريضضضضة اوا ضضضضة          

أن ضضا رخصضضة وهميضضة، ومضضا هضضي  ضض ة وع قضضة املطعضضون ضضضد  الثضضاني   ب...................... مضضن 

باملوضوأ عل  ضوء ذلك، يف الوقق الذا ثبق فيضه أن مضا  ضدر عضضضن ج ضة انئارة بشضأن       

إبضضرام عقضضد املسضضاط ة خبصضضو  احرض حمضضي النضضزاأ يعضضد قضضضرارا إئاريضضا إجيابيضضا قضضاب        

طضم قبضي القضانون، حبسضبان     ل ن صاا عل  ضوء املستقر عليه فق ا وقضاء، وطبقا للمن

أن عمليضضة حتويضضي عقضضد انجيضضار املضضةم بضضط اجل ضضة انئاريضضة املطعضضون ضضضدها احوىل وبضضط       

املطعضضون ضضضد  الثضضاني إىل عقضضد مسضضاط ة هضضي عمليضضة مركبضضة ال  كضضن أن حتضضدل مضضن   

العدم، ولكن ا حدثق بقرار من جان  انئارة باعتبارها سلطة عامة فولة بإبرام مثضي  

وئ مضضع املضضواطنط وفضضم القواعضضد والنصضضو  القانونيضضة املقضضررة ب ضضدو حتقيضضم        هضضضذ  العقضض 

الصاا العام، وعليضه يكضون القضضضرار انجيضابي املطعضون فيضه مت ققضا يف الدعضضوى، وإال         

يومضا، ومضا    60فما معن  ما ئفعق به اجل ة انئارية من عدم قبضوا الدعضضوى ملضضي مضدة     

اعضن، كضي ذلضك وغضري  يإكضد بوجضوئ القضضرار       معن  ما ئفعق به من انعدام مصل ة الط

املشار إليه، والذا جاء مشوبا باملخال ا  اجلسضيمة وبعيضدا عضضضن  ضوخي الصضاا العضام،       

إىل غضضري ذلضضك مضضن املخال ضضا  والعيضضوب احخضضرى املتصضضلة بشضضكله وسضضببه وحملضضه وغايتضضه،  

ه علض  الن ضو   وبط ن عقضد املساط ة بط نضا مطلقضا مر بطضا بالنظضام العضام، وذلضك كلض     

املضضبط   صضضي  بصضض ي ة الطعضضضن، احمضضضر الضضذا جيعضضي القضضضرار املطعضضون فيضضه معيبضضا كضضا         

ين ضضضدر بضضه إىل االنعضضدام، و كضضون ئعضضضوى الطاعضضضن مقبولضضة وجضضديرة بضضأن يقضضض  في ضضا          

بطلبا ضضضه الضضضوارئة ب ضضضا بإلغضضضاء القضضضضضرار انئارا القابضضضي ل ن صضضضاا الصضضضائر بضضضإبرام عقضضضضضد    

بط املطعون ضضدها احوىل واملطعضون ضضد  الثضاني،      2019 /29/9يف املساط ة املإرخ 

 غيضر أن احلكم املطعضون فيه أهضدر ما  قضدم وأطضا  بضه مما يعيبضه ويستوج  نقضه.  
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ذلضك أن املسضتقر عليضه أن اوصضومة يف ئعضضوى انلغضاء        النعضي غضري منضتج،    وحيث إن هضذا

ارا ذا ه باملعن  املستقر عليضه يف قضضاء   هي خصومة عينية، مناط ا اختصام القرار انئ

مضضن أنضضه إفصضضا  اجل ضضة انئاريضضة املختصضضة يف الشضضكي الضضضذا يتطلبضضه  -هضضضذ  احملكمضضة 

القانون عضضن إرائ  ا امللزمة كضا دضا مضن سضلطة عامضضة كقتضض  القضوانط واللضوائح بقصضد          

مشضروعيته   وذلضك اسضت دافا ملراقبضة    -إحدال أثر قانوني معضط حتقيقضا ملصضل ة عامضة     

ووزنه كيزان القانون، فالقضرار انئارا باملعن  املذكور هضضو موضضوأ اوصضومة وحمضور    

النضضزاأ بضضط أطراف ضضا، ومضضن ثضضم جيضض  أن  وجضضه اوصضضومة إىل قضضضرار إئارا موجضضضوئ وقضضائم  

سواء كان  رحيا أو ضضمنيا، إجيابيضا أوسضلبيا، أو قضاب  ل ن صضاا علض        ومنتج  ثار  

قضرارا  انئارية املن صلة ال   قضوم عل  فكرة م ائها أن العقضضد الضذا   ال أساس نظرية

 ةمه انئارة أيا كان مدنيا أو إئاريا يتكون مضن سلسلة مضن العمليا  املركبة بعضض ا  

 عاقضضدا لضضه طبيعضضة ثنائيضضة نتيلضضة التقضضاء و وافضضضم إرائ ضضي انئارة واملتعاقضضد مع ضضا إجيابضضضا         

عاقديضضة  قضضوم علضض  ال اضضضي بضضط الطضضرفط، وبعضضض ا إئارا      وقبضضضوال ننشضضاء التزامضضا     

يصدر بضانرائة املن ضرئة جل ضة انئارة علض  مقتضض  النظضام انئارا املتبضع وحيضدل بذا ضه          

 ثضضارا قانونيضضة معينضضة، ف ضضضذا النضضوأ مضضن العمليضضا  الصضضائر عضضضن إرائة ج ضضة انئارة وحضضضدها   

هضضو وحضد  الضذا جيضوز لضذوا الشضأن        والقابي ل ن صاا والت ضرئ يف طبيعتضه عضضن العقضد،    

الطعن فيه بدعضضوى انلغضاء اسضتق ال متض   ضوافر  فيضه مجيضع خصضائيف القضضرار انئارا          

اسضتخ   ذلضك علض     ومقوما ه، وكضان لرافضع الدعضضوى مصضل ة و ض ة فيضه، ويكضون        

ضوء حقيقة التكييف السليم للتصرو يف حدوئ معطيا  النزاأ وخصو يا ه يف كضي  

عل  حضدة وفم ظروف ا وم بسا  ا ومسلك انئارة يف مرحلضة مضا قبضي إبضرام     حالة واقعية 

العقضضضد، ومضضا كضضضان من ضضا مضضضن إجضضراءا  و صضضرفا ، ومضضدى  وافضضضر الشضضرويف والعنا ضضر      

املوجبضضة لت قضضم القضضضرار انئارا املن صضضي فيمضضا قامضضق بضضه انئارة مضضضن  صضضرفا  مضضإثرة يف  

رار، كانضضق الدعضضضضوى عندئضضذ غضضري     فضضإذا صلضضف هضضضذا القضضضض    مراكضضز أ ضض اب الشضضأن،    

، ملا كان ذلك وكان الثابق باحوراق أن التصضرفا  الواقعضة مضن اجل ضة انئاريضة      مقبولة

املطعون ضدها عل  احرض حمي النزاأ بالتعاقد بانجيار سابقا وبعقد املساط ة حاليضا  

 بك قضضضد جضضاء  منقطعضضة الصضضلة بالطاعضضضن، فلضضم هتضضد هضضضضذ  التصضضرفا  لشضضمله، و  يضضر  

بضضانئارة بضضأا ع قضضضة، وإ ضضا كانضضق الع قضضة خبصضضو  احرض املضضذكورة بضضط اجل ضضة         

انئارية و اح  .................. كوج  عقد إجيضار أوال ثضم عقضضد مسضاط ة ثانيضا مضإرخ يف       

، وجضضاء  هضضضذ  الع قضضضة علضض  ضضضوء ظضضروو النضضزاأ وم بسضضا ه ئاخلضضة يف 2019 /29/9

التعاقضد ذا ضه ولضيس ب ضا مضا يت ضرئ يف طبيعتضه عن ضا و كضن         العملية املركزية املركبة ب
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إرائ ضي انئارة   فصله، وأض   الغال  علي ا طابع الثنائية التعاقدية القائمة علض   وافضم

املن ضضرئة احلقيقيضة لضضإلئارة الض  حتضضدل بضضذا  ا    ئون طضضابع انرائة وممثضي املتعاقضضضد مع ضا،  

نيضضة ح ضض اب الشضضأن، والضض  هضضضي أسضضاس القضضضرار  ثضضارا قانونيضضة معينضضة يف املراكضضز القانو

املن صي، وال    ٌ ظ ر احوراق وجوئهضا وحتقق ضا بضأا  ضورة، حتض  وإن بضضدى للوهلضة        

احوىل غضضري ذلضضك، فإنضضضه مضضا يلبضضث أن يضضضزوا ليكضضون وجضضضه سلطضضضة انئارة التعاقديضضضة ومضضا     

و الثابضق حقضا و ضدقا،    حضوا  مضن بنوئ ا  اق فضي عقضد املساط ة املذكور أيا كانق هضض

احمضضضضر الضضذا ينت ضضي معضضه وجضضضوئ القضضضرار انئارا القابضضضي ل ن صضضاا يف النضضزاأ الراهضضضن،       

و كضضون الدعضضضوى بالطلبضضا  املوج ضضة دضضذا القضضضرار  بعضضا لضضذلك غضضري مقبولضضة، ال سضضيما وأن  

لثضضاني ( واملطعضضون ضضضد  ا ......................الضضذا أحضضدل املنازعضضا  بضضط الطاعضضضن )مإسسضضة     

( و دور أحكام ن ائيضة با ضة بين مضا ب ضذا الشضأن، لضيس هضضو  عاقضضد         ..............................)

أو  صرو انئارة باحساس، وإ ا هضضو ما كضان بين مضا وار بطضا بضه مضضن عقضضوئ اسضتثمار        

ومضضا نشضضأ   2015، 2012، 2011ومقاولضضة بشضضأن احرض املشضضار إلي ضضا خضض ا أعضضضضوام      

من ما  ا  ا خضضر مضضن حقوق ومراكز قانونية عل  الن و املضبط بضاحوراق،   لكي واحضد 

قضضضد انت ضض  إىل أن الدعضضضوى غضضري مقبولضضة وأيضضد      كضضان احلكضضم املطعضضون فيضضه     وعليضضه وإذ

احلكضضم املسضضتأنف وإن كضضان حسضضباب أخضضضرى، إال أنضضه  ضضائو النتيلضضة الصضض ي ة الضض   

 النعي غضري منتج.    خليف إلي ا حكم النق  املاثي، مما يض   معه

وخبصضو  مضضا يضضثري  الطاعضضن مضضضن منضضاعي وعيضضوب  تصضضي بعمليضضة إبضرام عقضضضضد املسضضاط ة     

وغري ذلك مما يتمسك به ف ضو مرئوئ وغري منتج أيضضا علض  ضضوء سضلف بيانضه، وملضا هضضضو        

مستقر عليه يف قضاء هضذ  احملكمة من أن كضي نعي موجه إىل احلكضم املطعضضون فيضه   

يتم  بني ا مضن جانبه يكون وارئا عل  غضري حمي مضن قضائه، ومن ثم غضري   يف مسألة  

مقبضضضضوا، ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان مضضا يثضضار يف هضضضذا النعضضي ينصضض  علضض  مسضضائي    ضضضرئ            

، وجاء بعضدم قبوا الدعضوىباحلكم املطعضون فيه حيث وقف احلكم عند حضد القضاء 

املشضار إليضه، لضذلك يكضضون مضا جضاء يف        ذلك موافقا للنتيلة الص ي ة قانونا عل  الن و

 هضذا النعي وارئا عل  غيضر حمي، ويغدو الطعضن برمته جديضرا بالرفض .
 

********** 
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إع م ةرعي. إرل .  ركة. أحواا ةخصضية. حكضم " حليضة االحكضام. ملكيضة. قضوة       

 االمر املقضي. إثبا . حلية االمر املقضي. 

إة ائ انع م بثبو  الوفاة وحيصر ال كضة و قسضيم ا علض  الورثضة ال يعضد حكمضًا        -

نضضزاأ بضضط الورثضضة ينت ضضي بصضضدور حكضضم مضضن احملكمضضة       بضضاملعن  الصضض يح إذا   يسضضبقه 

املختصضة سضواء كضضان يف ئعضوى أ ضضلية أو يف ئفضع يف الضضدعوى الض  يضضرائ االحتلضاج في ضضا       

بضضاالع م الشضضرعي. أسضضاس ذلضضك وعلتضضه. مضضإئى ذلضضك. حضضم احملكمضضة املختصضضة يف حبضضث      

طعضون  ونق  مضا  ضضمنه االعض م بشضان  قسضيم ال كضة بضط الورثضة. فال ضة احلكضم امل          

فيه هذا النظر وقضاؤ  بعدم جضواز نظضر الضدعوى لسضابقة ال صضي في ضا يف ئعضوى حصضر         

 ال كة و وزيع ا. خطأ يف  طبيم القانون وفسائ يف االستدالا.

  

أن إةضض ائ انعضض م بثبضضو  الوفضضاة   -فضض  قضضضاء هضضذ  احملكمضضة -مضضن املقضضرر  ملضضا كضضان

بضاملعن  الصض يح إذا   يسضبقه    وحبصر الورثة وبتقسيم ال كة علضي م ال يعتضة حكماضا    

نضضزاأ بضضط الورثضضة و ضضدفع حليتضضه حبكضضم مضضن احملكمضضة املختصضضة، وهضضذا احلكضضم كمضضا  

يكضضون يف ئعضضوى أ ضضلية  كضضن أن يكضضون يف ئفضضع الضضدعوى الضض  يضضرائ االحتلضضاج في ضضا   

بانع م الشرعي بثبو  الوفاة وحصر الورثة وال كة وإن هضذا ال يعتضة إهضداراا حلليضة     

شضضرعي بثبضضو  الوفضضاة وحصضضر الورثضضة وال كضضة بضضي يعتضضة قضضضاء مضضن حمكمضضة   انعضض م ال

فتصة االف بع  ما  ضمنه انع م الشرعي وذلك أمر أجضاز  القضانون وحضد بضه مضن      

حليضضة انعضض م الشضضرعي الضضذا يصضضدر اعتمضضائاا علضض  إجضضراءا   قضضوم يف جوهرهضضا علضض         

ختصضة حنضه جمضرئ إةض ار     حتقيقا  إئارية يصح أن ينقضض ا حبضث  قضوم بضه احملكمضة امل     

 در بناء عل  طل  الطال  وعل  لسانه ئون وجوئ نزاأ حقيقي يف خصضومة حتتضاج إىل   

حسم من القضاء، ملا كان ذلك وكان البط من احوراق أن الطاعن أقضام الضدعوى رقضم    

ك كمة أبو ظب  االبتدائية " ئائرة ال كضا " قبضي املطعضون ضضدهم      2020لسنة629
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ارل مورثت م املرحومة / ............................ وحكمق في ضا احملكمضة   و خر بطل  حصر 

بت ديضضد ممتلكضضا  املورثضضة و املسضضت يدين مضضن الورثضضة وأنصضضبت م يف ال كضضة ومضضن بين ضضا      

نصضضيب ا فضض  عقضضار التضضداع  فاسضضتأنف الورثضضة عضضدا الطضضاعن احلكضضم باالسضضتئناو رقضضم        

ك أى نصضضضي  يف هضضضذا العقضضضار حيضضضث  ركضضضا  بقالضضضة إن مضضضورثت م ال هتلضضض 2021لسضضضنة6

 نازلق ابان حيا  ا عنه لبنتي ا املطعون ضدهما احوىل والثانية وفقًا لبمر عل  عريضضة  

فقضضضق احملكمضضة بالغضضاء احلكضضم املسضضتأنف فيمضضا قضضض  بضضه مضضن         2019لسضضنة2رقضضم 

 وريث قطعة أرض التداع  عل  سضند مضن ثبضو   نضازا املورثضة حضاا حيا  ضا عضن نصضيب ا          

حرض أخضضضضذًا بضضضضاحمر علضضضض  عريضضضضضة سضضضضالف الضضضضذكر واملإيضضضضد بضضضضالتظلم رقضضضضم         بتلضضضضك ا

كا ارج  لضك احلصضة مضن ال كضة، وهضو       2021لسنة12واستئنافه رقم  2020لسنة3

ال يعضضد علضض  هضضذا الن ضضو فصضضً  يف مسضضألة  ضض ة  نضضازا املورثضضة مضضن عدمضضه لعضضدم حبث ضضا        

ال كضة فض  ذا ضه ال    وال صي في ا من احملكمة املختصضة وأن احلكضم الصضائر بتقسضيم     

حيوز اة حلية مانعة من حبث  لك املسألة ف  الدعوى املاثلة  ر يبضًا علض  ذلضك سضيما و     

أنه قد استند فيما قرر  بشأن حصة مورثضة الطضاعن فض  عضط التضداع  إىل احلكضم فض         

الضذى أورئ فض     2021لسضنة   12واستئنافه رقضم   2019لسنة  2احمر عل  عريضة رقم 

ة ا صااًل وثيقًا باملنطوق أن النزاأ بشأن ابطاا التصرو الصائر مضن والضدة   أسبابه املتصل

وفا  ضضا بتنازدضضا عضضن حصضضت ا إىل ابنتي ضضا املطعضضون ضضضدهما احوىل والثانيضضة     الطضضاعن قبضضي  

اضضرج عضضن اختصضضا  احملكمضضة إذ أنضضه "نضضزاأ علضضي أ ضضي احلضضم ال يضضدخي ضضضمن نطضضاق        

موضضضوأ اوصضضومة ال يكضضون إال   اختصضضا  القضضضاء املسضضتعلي باعتبضضار أن احلسضضم فضض   

وإذ خضالف احلكضم املطعضون    بدعوى موضضوعية يتضداع  في ضا الطرفضان أمضام احملكمضة"       

فيه هذا النظر وقض  بعضدم جضواز نظضر الضدعوى لسضابقة ال صضي في ضا فض  ئعضوى حصضر           

الورثة و قسيم ال كة سضال ة البيضان فإنضه يكضون قضد أخطضأ فض   طبيضم القضانون وةضابه           

كضضا يسضضتوج  نقضضضه ئون حاجضضة لب ضضث   سضضبي  وال سضضائ فضض  االسضضتدالا القصضضور فضض  الت

 باق  أوجه الطعن .

وحيضضث إنضضه ملضضا كضضان احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضد خلضضيف يف قضضضائه إىل عضضدم جضضواز نظضضر      

 ركضضا   2020الضضدعوى لسضضابقة ال صضضي في ضضا يف ئعضضوى حصضضر انرل رقضضم ........ لسضضنة   

قضد حلض  احملكمضة عضن أن  قضوا       وكضان هضذا القضضاء    2021لسضنة  6واملستأن ة برقم 

 كلمت ا يف موضوأ احلم ومن ثم يتعط أن يكون مع النق  انحالة.
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 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي فض     –حسبما يبط من احلكم املطعون فيه و سائر احوراق  –حيث إن الوقائع 

مضضدن  أبضضوظب    2021لسضضنة  57أن الطضضاعن أقضضام علضض  املطعضضون ضضضدهم الضضدعوى رقضضم    

املرحومضة/ ........................ عضن قطعضة احرض رقضم      مضورثت م طل  احلكم ببط ن  نازا ب

............ لصضضضاا ابنتي ضضضا املطعضضضون ضضضضدهما احوىل والثانيضضضة لصضضضدور  فضضض  مضضضرض مضضضو       

املتصضضرفة وفال تضضه احمضضر السضضامي لضضرئيس الدولضضة مضضع فاطبضضة ئائضضرة البلضضديا  نعضضائة     

قبي التنازا، وقاا بياناا لدعوا  إنه كان  تلك حصة من عضط   احلاا إىل ما كان عليه

التداع  ولرغبته ف  بدا السكن املمنو  له مضن ج ضة عملضه وهض  حصضته من ضا لوالد ضه        

 3/10/2011كوجضضض  إقضضضرار ادبضضضة رقضضضم .......... الصضضضائر مضضضن ئائضضضرة القضضضضاء بتضضضاريم      

أ ضضيبق  2019عضضام وسضضللق قطعضضة احرض بائ ضضا لضضدى بلديضضة أبضضو ظبضض  وفضض  غضضضون    

والد ضضضضه كضضضضرض السضضضضرطان وبعضضضضد حمضضضضاوال  ع ج ضضضضا  وفيضضضضق إىل رمحضضضضه ا  بتضضضضاريم    

ولضضدى حصضضر ارث ضضا  ضضبط لضضه أن ضضا  نازلضضق عضضن حصضضت ا فضض  العضضط البنتي ضضا   25/5/2020

فض  ال كضة    2019لسضنة 2املطعون ضدهما احوىل والثانية كوجض  احمضر بعريضضة رقضم     

حكمضضضق احملكمضضضة بضضرف  الضضضدعوى واسضضضتأنف  فأقضضضام الضضدعوى.   1997لسضضضنة50رقضضم  

لدى حمكمة أبو ظب  لبسضرة   2021لسنة354الطاعن هذا احلكم باالستئناو رقم 

قضضق احملكمضة بالتأييضد، طعضن      18/10/2021والدعاوى املدنيضة وانئاريضة و لسضة    

، وإذ عضرض الطعضن علض  هضذ  احملكمضة فض        الطاعن فض  هضذا احلكضم بطريضم الضنق      

 ه جدير بالنظر وحدئ  جلسة لنظر  .غرفة مشورة رأ  أن

وحيضضث إن ممضضا ينعضضا  الطضضاعن علضض  احلكضضم املطعضضون فيضضه فال ضضة القضضانون واوطضضأ فضض    

 طبيقه وال سائ ف  االستدالا إذ قضض  بعضدم جضواز نظضر الضدعوى لسضابقة ال صضي في ضا         

 2021لسضنة 6 ركضا  واملسضتأن ة بضرقم     2020لسضنة 629ف  ئعوى حصضر انرل رقضم   

يف النضزاأ قضد  ناضض  في ضا بشضأن قانونيضة  نضازا مضورثت م عضن ملكيضة أرض           بقالة إن طر

التضضداع  علضض  الضضرغم مضضن اخضضت و السضضب  فضض  الضضدعويط باعتبضضار أن الضضدعوى السضضابقة       

سبب ا حصر إرل املتوفاة مورثة اوصوم بينما الدعوى املاثلة سضبب ا بطض ن التنضازا عضن     

مضور املسضتعللة بضاحمر علض  عريضضة رقضم       ملكية احرض من قبضي املورثضة أمضام قاضض  اح    

ملخال ته القوانط واحوامر السضامية فضضً  عضن عضدم اختصضا  حمكمضة        2019لسنة2

اححواا الشخصية بنظضر الضدعوى املوضضوعية بشضأن بطض ن التنضازا عضن ملكيضة احرض         

 كا يعي  احلكم ويستوج  نقضه.
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فض  قضضاء هضذ     -مضن املقضرر    وحيث إن هذا النع  ف  أساسه سديد، ذلك أنه ملا كان

أن إة ائ انع م بثبو  الوفاة وحبصر الورثة وبتقسيم ال كضة علضي م ال    -احملكمة 

يعتة حكماا باملعن  الص يح إذا   يسبقه نزاأ بضط الورثضة و ضدفع حليتضه حبكضم مضن       

احملكمة املختصة، وهذا احلكم كما يكون يف ئعوى أ ضلية  كضن أن يكضون يف    

لضض  يضضرائ االحتلضضاج في ضضا بضضانع م الشضضرعي بثبضضو  الوفضضاة وحصضضر الورثضضة  ئفضضع الضضدعوى ا

وال كة وإن هذا ال يعتة إهداراا حللية انعض م الشضرعي بثبضو  الوفضاة وحصضر الورثضة       

وال كة بي يعتة قضاء من حمكمة فتصة االف بع  ما  ضمنه انع م الشرعي 

 م الشضرعي الضذا يصضدر اعتمضائاا علض       وذلك أمر أجاز  القانون وحد به من حلية انعض 

إجضضضراءا   قضضضوم يف جوهرهضضضا علضضض  حتقيقضضضا  إئاريضضضة يصضضضح أن ينقضضضض ا حبضضضث  قضضضوم بضضضه  

احملكمضضة املختصضضة حنضضه جمضضرئ إةضض ار  ضضدر بنضضاء علضض  طلضض  الطالضض  وعلضض  لسضضانه ئون   

وجوئ نزاأ حقيقي يف خصومة حتتاج إىل حسم من القضاء، ملا كان ذلك وكضان الضبط   

ك كمضضضة أبضضضو ظبضضض     2020لسضضضنة629أن الطضضضاعن أقضضضام الضضضدعوى رقضضضم     مضضضن احوراق

االبتدائيضضة " ئائضضرة ال كضضا " قبضضي املطعضضون ضضضدهم و خضضر بطلضض  حصضضر ارل مضضورثت م         

املرحومة / .. ................................. وحكمق في ا احملكمضة بت ديضد ممتلكضا  املورثضة     

ومضضن بين ضضا نصضضيب ا فضض  عقضضار التضضداع     و املسضضت يدين مضضن الورثضضة وأنصضضبت م يف ال كضضة 

 ركضا  بقالضة    2021لسضنة   6فاستأنف الورثة عدا الطضاعن احلكضم باالسضتئناو رقضم     

إن مضضورثت م ال هتلضضك أى نصضضي  يف هضضذا العقضضار حيضضث  نازلضضق ابضضان حيا  ضضا عنضضه لبنتي ضضا   

فقضضق    2019لسضنة   2املطعون ضدهما احوىل والثانية وفقًا لبمضر علض  عريضضة رقضم     

احملكمة بالغاء احلكم املستأنف فيما قض  به مضن  وريضث قطعضة أرض التضداع  علض       

سضضند مضضن ثبضضو   نضضازا املورثضضة حضضاا حيا  ضضا عضضن نصضضيب ا بتلضضك احرض أخضضذًا بضضاحمر علضض     

واسضضضضضتئنافه رقضضضضضم  2020لسضضضضضنة  3قضضضضضم عريضضضضضضة سضضضضضالف الضضضضضذكر واملإيضضضضضد بضضضضضالتظلم ر

 يعضد علض  هضذا الن ضو فصضً       كا ارج  لك احلصة من ال كة، وهو ال 2021لسنة12

يف مسضضألة  ضض ة  نضضضازا املورثضضة مضضن عدمضضضه لعضضدم حبث ضضا وال صضضضي في ضضا مضضن احملكمضضضة         

املختصضة وأن احلكضم الصضائر بتقسضضيم ال كضة فض  ذا ضه ال حيضضوز اضة حليضة مانعضة مضضن          

حبث  لك املسألة ف  الدعوى املاثلة  ر يبًا عل  ذلضك  سضيما و أنضه قضد اسضتند فيمضا قضرر         

ة مورثة الطضاعن فض  عضط التضداع  إىل احلكضم فض  احمضر علض  عريضضة رقضم           بشأن حص

الضضذى أورئ فضض  أسضضبابه املتصضضلة ا صضضااًل     2021لسضضنة12واسضضتئنافه رقضضم   2019لسضضنة2

وثيقًا باملنطوق أن النضزاأ بشضأن ابطضاا التصضرو الصضائر مضن والضدة الطضاعن قبضي وفا  ضا           

احوىل والثانيضضة اضضرج عضضن اختصضضا  بتنازدضضا عضضن حصضضت ا إىل ابنتي ضضا املطعضضون ضضضدهما  
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احملكمضضضة إذ أنضضضه " نضضضزاأ علضضضي أ ضضضي احلضضضم ال يضضضدخي ضضضضمن نطضضضاق اختصضضضا  القضضضضاء 

املسضضتعلي باعتبضضار أن احلسضضم فضض  موضضضوأ اوصضضومة ال يكضضون إال بضضدعوى موضضضوعية      

وإذ خضضالف احلكضضم املطعضضون فيضضه هضضذا النظضضر   يتضضداع  في ضضا الطرفضضان أمضضام احملكمضضة "   

الضدعوى لسضابقة ال صضي في ضا فض  ئعضوى حصضر الورثضة و قسضيم           وقض  بعدم جضواز نظضر  

ال كضضة سضضال ة البيضضان فإنضضه يكضضون قضضد أخطضضأ فضض   طبيضضم القضضانون وةضضابه القصضضور فضض      

التسضضبي  وال سضضائ فضض  االسضضتدالا كضضا يسضضتوج  نقضضضه ئون حاجضضة لب ضضث بضضاق  أوجضضه      

 الطعن .

دم جضضواز نظضضر وحيضضث إنضضه ملضضا كضضان احلكضضم املطعضضون فيضضه قضضد خلضضيف يف قضضضائه إىل عضض    

 ركضضا   2020لسضضنة  629الضضدعوى لسضضابقة ال صضضي في ضضا يف ئعضضوى حصضضر انرل رقضضم  

وكان هضذا القضضاء قضد حلض  احملكمضة عضن أن  قضوا         2021لسنة  6واملستأن ة برقم 

 كلمت ا يف موضوأ احلم ومن ثم يتعط أن يكون مع النق  انحالة.
 

********** 



ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1171 

 ) ارا( 28/12/2021جلسة 

 رئيس الدائرة. –يد املستشار/ ئ. حسط بن سليمه برئاسة الس

 وعضوية املستشارين: ئ.أمحد حامدين، حممد حسن مصط  .

(152) 

 ق . أ( 15س  2021لسنة  1189)الطعن رقم  

 حمكمة املوضوأ"سلطت ا". ( إثبا " بوجه عام".1

 .سلطة حمكمة املوضوأ يف ف م الواقع يف الدعوى طاملا كان استخ   ا سائغًا -

سضضلطت ا التامضضة يف  قضضدير احئلضضة واملسضضتندا  املقدمضضة يف الضضدعوى واملوازنضضة وال جضضيح  -

بين ا و ان  أخذ من ا ما  طمئن إليه مت  وجد  فيه ما يت م مع وجه احلضم يف الضدعوى.   

 مثاا.  

  

( التضضزام"  ن يضضذ االلتضضزام ". عقضضد " فسضضم العقضضد وان سضضاخة" . قضضوة قضضاهرة. مسضضإولية"      2

 ن املسإولية".االع اء م

من قانون املعضام   املدنيضة ال يكضون إال     273/1ان ساخ العقد بقوة القانون. املائة  -

حيثمضضا يسضضت يي  ن يضضذ  لسضضب  أجضضن". السضضب  احجضضن". مقصضضوئ   . القضضوة القضضاهرة أو        

 احلائل ال لائي الذا جيعي  ن يذ العقد مست يً  است الة مطلقة. 

  

ام ". عقضضد " فسضضم العقضضد وان سضضاخة" . قضضوة قضضاهرة. مسضضإولية"    ( التضضزام"  ن يضضذ االلتضضز 3

 االع اء من املسإولية".

االع اء من املسإولية بسب  القوة القاهرة. ةرطه أن  كون هي السضب  الوحيضد يف    -

وقضوأ الضضرر.  قضدير مضضا إذا كانضق الواقعضة املضدعي ب ضضا قضوة قضاهرة. موضضوعي. هلكضضه          

 حمكمة املوضوأ مت  كان سائغاع.

ال حمي ل حتلاج  ائ ة كورونا أو مناقشة مدى اعتبارهضا قضوة قضاهرة مضن عدمضه       -

ما ئام الثابق أن موعد التن يذ كان مت قاع عليه قبضي اجتياح ضا العضا  خبمضس سضنوا .      

 مثاا.  
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املقضضرر أن حمكمضضة املوضضضوأ  سضضتقي بسضضلطة ف ضضم الواقضضع يف الضضدعوى طاملضضا كضضان      -1

لسضضضلطة التامضضضة يف  قضضضدير االئلضضضة واملسضضضتندا  املقدمضضضة يف  استخ  ضضض ا سضضضائغًا وأن دضضضا ا

الدعوى واملطروحة علي ا ويف موازنت ضا وال جضيح بين ضا وأن  أخضذ من ضا كضا  طمضئن اليضه         

مت  وجد  فيه ما يت م مع وجه احلضم يف الضدعوى وطضر  مضا عضداها جانبضًا متض  أقامضق         

ن ذلضك وكضان الثابضق أن     قضاءها علض  اسضباب سضائغة ومقبولضة وكافيضة حلملضه. ملضا كضا        

طلبا  املطعون ضدها احوىل منذ فلر الدعوى قد انصضبق يف احلكضم بضإلزام الطاعنضة     

ئرهضضم جممضضوأ مضضا ئفعتضضه دضضا بالزيضضائة عضضن قيمضضة احرض    824.120بضضأن  ضضإئا دضضا مبلضض   

ئرهم  وقد سضدئ  الرسضوم بنضاءا علض  ذلضك، وحيضث        794.400موضوأ عقد البيع مبل  

ةضضيكًا الضض  حررهضضا املطعضضون ضضضد  الثضضاني لصضضاا       26ا عضضدئ قضضدمق املطعضضون ضضضده  

ئرهضضم، فضضضً  عضضن   819.098الطاعنضضة والضض  قامضضق بصضضرف ا وقضضد بلغضضق قيمت ضضا مبلضض    

ئرهضضم كدفعضضة أوىل مضضن الضضثمن كضضا    39.720سضضدائ املطعضضون ضضضدها احوىل نقضضدًا مبلضض    

، وحيضث    يكون جمموأ ما سدئ ه أكثر من قيمة احرض املت م علي ا بضط احطضراو  

 قدم الطاعنة ئليً   يناه  املستندا  ال  قضدمت ا املطعضون ضضدها أو ين ضي  ض ت ا،      

ومن ثما يكون ما قضق به حمكمة املوضوأ قد جاء يف حدوئ ما  ستقي بضه مضن سضلطة    

يف  قضضدير احئلضضة واملسضضتندا  واملوازنضضة وال جضضيح بين ضضا وال رقابضضة علي ضضا مضضن حمكمضضة          

ها قائمًا علض  أسضباب سضائغة ومقبولضة وكافيضة حلملضه يكضون        النق ، وملا كان قضاؤ

احلكم املطعون فيه املإيد لل كم املستأنف قد أ ضاب  ض يح القضانون، ممضا يكضون      

 .معه النعي كا سلف عل  غري أساس

مضضن قضضانون املعضضام   املدنيضضة علضضي انضضه " يف       1-273املقضضرر ان الضضنيف يف املضضائة    -2

طضضرأ  قضضوة قضضاهرة  عضضي  ن يضضذ االلتضضزام  مسضضت ي  انقضضضي  العقضوئ امللزمضضة لللضضانبط اذا 

معضضه االلتضضزام املقابضضي لضضه وان سضضم العقضضد مضضن  لقضضاء ن سضضه "ممضضا م ضضائ  ان االن سضضاخ بقضضوة      

ويقصضد بالسضب  االجضن"    -ثما يست يي التن يذ لسضب  اجضن"   القانون ال يكون اال حي

عقضضد مسضضت ي  اسضضت الة   والضضذا جيعضضي  ن يضضذ ال   -القضضوة القضضاهرة او احلضضائل ال لضضائي  

 .مطلقة

املقرر انه يش يف لإلع اء من املسإولية بسب  القوة القاهرة ان  كضون  لضك القضوة     -3

ه  السب  الوحيد يف وقوأ الضرر. وان  قضدير مضا إذا كانضق الواقعضة املضدعي ب ضا  عتضة        

قوة قاهرة هو  قدير موضوعي هلكضه حمكمضة املوضضوأ يف حضدوئ سضلطت ا التقديريضة       

 اقامق قضاءها عل  اسباب سضائغة مسضتمدة مضن أ ضي ثابضق يف االوراق و ضإئا الضي        م 

قيضضة بيضضع قطعضضة احرض  ملضضا كضضان ذلضضك وكضضان الثابضضق ان ا  ا   النتيلضضة الضض  انت ضضق الي ضضا. 
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، وقضد  23/04/2014...........  موضوأ الدعوى قد مت ابرام ا بط الطضرفط بتضاريم   رقم

زم البضضائع، ةضضريطة عضضدم اخضض ا املشضض ا بضضأى مضضن   من ضضا علضض  ) يلتضض  1 -4 -2نضضيف البنضضد 

" ةض رًا   20التزاما ه يف هذ  اال  اقية، بتسليم قطعة احرض اىل املش ا بعد عشرين " 

من  اريم التوقيع عل  هذ  اال  اقية أو يف أا وقضق سضابم يف حضاا كانضق قطعضة احرض      

ح ال  صوا للمشض ا  جاهزة للتسليم بعد حصوا البائع عل  كافة املوافقا  والتصاري

التمتضع بكافضضة احلقضوق املر بطضضة حبضم امللكيضضة، ويقضوم البضضائع بتسضليم املشضض ا فطضضك      

"  سضعة أةض ر مضن  ضاريم التوقيضع علض  هضذ         9قطعضة احرض املعتمضد مضن االستشضارا بعضد"     

اال  اقيضة(، وحيضث ان الثابضق ان املطعضون ضضدها احوىل قضد أوفضق بالتزام ضا سضدائ اضضن          

للطاعنضضة ومضضن ثضضما فإنضضه وكوجضض  هضضذا البنضضد فضضإن أقصضض  موعضضد  سضضلم فيضضه         بيضضع احرض 

، وإذ  أخضضذ هضضذ  2015الطاعنضضة قطعضضة احرض للمطعضضون ضضضدها احوىل هضضو ن ايضضة عضضام   

أا بعضد   2020احملكمة علمًا قضائيًا أن جائ ة كرونضا قضد اجتاحضق العضا  يف العضام      

، احمضضر الضضذى يكضضون معضضه   مخسضضة أعضضوام مضضن  ضضاريم حلضضوا موعضضد التسضضليم املت ضضم عليضضه     

االحتلضضاج  ائ ضضة كرونضضا ال يقضضوم علضض  سضضند مضضن الواقضضع والقضضانون، وذلضضك ئون حاجضضة      

ملناقشة ما إذا كانق كرونا   عتة قوة قاهرة من عدم ا  ضةر فشضي الطاعنضة يف الوفضاء     

بالتزام ا بتسليم قطعة احرض موضوأ الدعوى، مما يكون معضه النعضي كضا سضلف علض       

 .غري أساس

 احملكمضضضضضضضضضضضضضضضضة

 ت صضي يف   –عل  ما يبط مضن احلكضم املطعضون فيضه وسضائر احوراق       –حيث إن الوقائع 

 ضضضارا جزئضضضي العضضضط يف   239/2021ان املطعضضضون ضضضضدهما قضضضد اقامضضضا الضضضدعوى رقضضضم   

مواج ضضة الطاعنضضة بطلضض  احلكضضم ب سضضم ا  اقيضضة البيضضع موضضضوأ الضضدعوى الراهنضضة علضض         

من مضضضضا إلي ضضضضضا والضضضضض   بلضضضضض    عضضضضضائة كامضضضضي املبضضضضضال  املدفوعضضضضضة مسضضضضإوليت ا والزام ضضضضضا بإ 

مضن  ضاريم    %12ئرهم بانضافة اىل ال ائدة القانونية عل  هضذا املبلض  كقضدار    824.120

املطالبضضة القضضضضائية وحتضضض  السضضضدائ التضضضام والزام ضضا بتعضضضوي  دمضضضا عضضضن احضضضضرار املائيضضضة   

  سضضند مضضن القضضوا أنضضه   ئرهضضم، وذلضضك علضض  100.000واملعنويضضة الضض  حلقضضق ب مضضا كبلضض     

اةضض   املطعضضون ضضضدها احوىل مضضن الطاعنضضة      23/04/2014كوجضض  عقضضد مضضإرخ يف   

املقطضضع ...... كشضضروأ ............... ل سضضتثمار    –املرحلضضة الثانيضضة   -قطعضضة احرض رقضضم....... 

قضضضضدم مربضضضضع مقابضضضضي مبلضضضض     14.478والتطضضضضوير العقضضضضارا اململضضضضو  لبخضضضضرية كسضضضضاحة    

ةضض رًا مضضن  ضضاريم  20ان يكضضون موعضضد التسضضليم يف موعضضد أقصضضا  ئرهضضم علضض  794.400
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 وقيضضع العقضضد، كمضضا مت اال  ضضاق  بضضذا  التضضاريم بضضط احطضضراو الث ثضضة علضض  ان يسضضدئ           

املطعون ضضد  الثضاني اضن العقضار، وقضد  بضيان ان الطاعنضة    لتضزم باال  ضاق رغضم التضزام            

زيائة عل  الضثمن املت ضم عليضه، ممضا     املطعون ضدهما بسدائ الدفعا  دا وفقًا للعقد وبال

حكمضضق احملكمضضة ب سضضم  30/06/2021حضضدا ب مضضا اىل إقامضضة هضضذ  الضضدعوى. بتضضاريم 

 23/04/2014عقضضد اال  ضضاق املضضةم بضضط املطعضضون ضضضدها احوىل والطاعنضضة واملضضإرخ يف      

بشأن الوحدة العقارية حمي ذلك العقد وبإعائة املتعاقضدان اىل احلالضة الض  كانضا علي ضا      

بي التعاقد وبإلزام الطاعنة بأن  رئ للمطعون ضدها احوىل ما قبضضته مضن مبضال  ماليضة     ق

ئرهضم وال ائضدة التأخرييضة عليضه كتعضوي        824.120عن  لك الوحدة والبال  مقضدارها  

سضضنويًا مضضن  ضاريم رفضضع الضضدعوى وحتض  هضضام السضضدائ كضا ال جيضضاوز أ ضضي الضضدين     %3بواقضع  

ئرهضضضم.  50.000مطعضضضون ضضضضدها احوىل  عويضضضضًا كبلضضض  وبضضضإلزام الطاعنضضضة بضضضأن  ضضضإئا لل

 ضارا العضط، وبتضاريم     323/2021استأن ق الطاعنة هذا احلكضم باالسضتئناو رقضم    

قضق حمكمة االستئناو بتأييد احلكم املسضتأنف. طعنضق الطاعنضة     30/08/2021

 يف هذا القضاء بطريم النق  بالطعن املاثي، وإذ عرض الطعن علض  هضذ  احملكمضة يف   

 غرفة مشورة رأ  أنه جدير بالنظر وحدئ  جلسة لنظر .

وحيث  نعي الطاعنة عل  احلكم املطعون فيه بالسب  احوا و الوجه احوا مضن السضب    

الثضضضاني مضضضن أسضضضباب الطعضضضن فال ضضضة القضضضانون واوطضضضأ يف  طبيقضضضه و أويلضضضه وال سضضضائ يف   

ها احوىل كبلضض  االسضضتدالا والقصضضور يف التسضضبي ، وذلضضك فيمضضا قضضضي بضضه للمطعضضون ضضضد

ي وق الثمن انمجالي للعقار موضوأ النضزاأ، حيضث انضه وكوجض  ا  اقيضة البيضع والشضراء        

ئرهضم يف حضط ائعضق     794.400سند التعاقد ان الثمن انمجالي للعقار املبضاأ هضو مبلض     

ئرهضضم وهضضو مبلضض  يزيضضد عضضن اضضن العقضضار بقيمضضة   824.120املطعضضون ضضضدها بسضضدائ مبلضض  

ئرهضضم، إالا ان احلكضضم  50.000نضضضافة اىل احلكضضم دضضا بضضالتعوي  ئرهضضم با 29.760

املطعضضون فيضضه أغ ضضي اع اضضضا  الطاعنضضة علضض  ذلضضك و  يب ث ضضا واسضضتند اىل مضضا قدمتضضه       

املطعضضون ضضضدها مضضن كشضضوو حسضضاب  ضضدا علضض  سضضدائها مبلضض  أكضضة مضضن اضضن العقضضار     

طعضضون فيضضه املبضضاأ، بينمضضا  اهضضي كشضضف احلسضضاب املقضضدم من ضضا، ممضضا يعيضض  احلكضضم امل  

   ويستوج  نقضه.

وحيث إن هذا النعي يف غري حمله، ذلك أن املقرر أن حمكمضة املوضضوأ  سضتقي بسضلطة     

ف م الواقع يف الدعوى طاملا كان استخ  ض ا سضائغًا وأن دضا السضلطة التامضة يف  قضدير       

ا وأن االئلة واملستندا  املقدمة يف الدعوى واملطروحة علي ا ويف موازنت ا وال جضيح بين ض  
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 أخذ من ا كا  طمئن اليه مت  وجد  فيه ما يت م مع وجه احلضم يف الضدعوى وطضر  مضا     

عداها جانبًا مت  أقامق قضاءها عل  اسباب سائغة ومقبولة وكافية حلملضه. ملضا كضان    

ذلك وكان الثابق أن  طلبا  املطعضون ضضدها احوىل منضذ فلضر الضدعوى قضد انصضبق يف        

ئرهضضم جممضضوأ مضضا ئفعتضضه دضضا     824.120 ضضإئا دضضا مبلضض   احلكضضم بضضإلزام الطاعنضضة بضضأن   

وقضد سضدئ  الرسضوم     ئرهم794.400رض موضوأ عقد البيع مبل  بالزيائة عن قيمة اح

ةضيكًا الض  حررهضا املطعضضون     26بنضاءا علض  ذلضك، وحيضضث قضدمق املطعضون ضضدها عضضدئ       

ضضضضضد  الثضضضضاني لصضضضضاا الطاعنضضضضة والضضضض  قامضضضضق بصضضضضرف ا وقضضضضد بلغضضضضق قيمت ضضضضا مبلضضضض          

ئرهضضم 39.720ئرهضضم، فضضضً  عضضن سضضدائ املطعضضون ضضضدها احوىل نقضضدًا مبلضض    819.098

كدفعضضة أوىل مضضن الضضثمن كضضا يكضضون جممضضوأ مضضا سضضدئ ه أكثضضر مضضن قيمضضة احرض املت ضضم  

علي ضضا بضضط احطضضراو، وحيضضث    قضضدم الطاعنضضة ئلضضيً  ينضضاه  املسضضتندا  الضض  قضضدمت ا   

ق به حمكمة املوضوأ قد جضاء  املطعون ضدها أو ين ي   ت ا، ومن ثما يكون ما قض

يف حدوئ ما  ستقي بضه مضن سضلطة يف  قضدير احئلضة واملسضتندا  واملوازنضة وال جضيح بين ضا          

وال رقابضضة علي ضضا مضضن حمكمضضة الضضنق ، وملضضا كضضان قضضضاؤها قائمضضًا علضض  أسضضباب سضضائغة    

ومقبولضضة وكافيضضة حلملضضه يكضضون احلكضضم املطعضضون فيضضه املإيضضد لل كضضم املسضضتأنف قضضد       

 القانون، مما يكون معه النعي كا سلف عل  غري أساس.أ اب   يح 

وحيضث  نعضي الطاعنضضة علض  احلكضضم املطعضون فيضضه بالوجضه الثضضاني مضن السضضب  الثضاني مضضن        

أسباب الطعن فال ضة القضانون واوطضأ يف  طبيقضه وال سضائ يف االسضتدالا والقصضور يف        

القضوة القضاهرة وهضو مضا     التسبي ، وذلك حط اغ ي ئفع الطاعنة بتوافر السب  احجن" و

  يناقشضضه احلكضضم الطعضضط بأسضضبابه رغضضم  انضضه ئفضضاأ جضضوهرا، حيضضث  نطبضضم أحكضضام     

القوة القاهرة والظرو الطارا نتيلة التدابري الصائرة بشأن جائ ة كورونا ومضا  ر ض    

علي ا من  وقف جزئي للنشايف االقتصائا يف العا ، مما يضإئا اىل ان سضاخ العقضد مضن     

عضذر االنت ضاأ مضن العضط املضإجرة وفضم ا ضرى العضائا لبمضور أو انسضتمرار            لقاء ن سه لت

بالنشضضايف التلضضارا للشضضركة علضض  حنضضو  سضضتطيع الشضضركة الطاعنضضة الوفضضاء بإلتزاما  ضضا     

ومن ضضا سضضدائ مقابضضي االنت ضضاأ بضضالعط املضضإجرة وهضضو مضضا ي  ضض  عليضضه نقضضيف املن عضضة بضضالعط      

مضن إلتزامضا ، وإذ  اهضي احلكضم املطعضون       املإجرة لدرجة انرهاق يف سدائ مضا علي ضا  

 فيه الدفع بالقوة القاهرة املتمثي يف جائ ة كرونا، مما يعيبه ويستوج  نقضه.

مضضن  1-273مضضن املقضضرر ان الضضنيف يف املضضائة وحيضضث إن هضضذا النعضضي يف غضضري حملضضه، ذلضضك 

قضاهرة  عضي   قانون املعام   املدنية علي انه "يف العقوئ امللزمة لللانبط اذا طضرأ  قضوة   
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 ن يذ االلتزام مست ي  انقضي معه االلتزام املقابضي لضه وان سضم العقضد مضن  لقضاء ن سضه"        

مما م ائ  ان االن ساخ بقوة القانون ال يكون اال حيثمضا يسضت يي التن يضذ لسضب  اجضن"      

والذا جيعضي  ن يضذ     -ويقصد بالسب  االجن" القوة القاهرة او احلائل ال لائي  -

ي  است الة مطلقة، كما انه من املقرر انه يش يف لإلع اء مضن املسضإولية   العقد مست 

بسضضب  القضضوة القضضاهرة ان  كضضون  لضضك القضضوة هضض  السضضب  الوحيضضد يف وقضضوأ الضضضرر. وان       

 قدير ما إذا كانق الواقعة املضدعي ب ضا  عتضة قضوة قضاهرة هضو  قضدير موضضوعي هلكضه          

 اقامضق قضضاءها علض  اسضباب سضائغة      حمكمة املوضوأ يف حدوئ سلطت ا التقديرية م 

ملضا كضان ذلضك     مستمدة من أ ي ثابق يف االوراق و ضإئا الضي النتيلضة الض  انت ضق الي ضا.      

وكان الثابق ان ا  اقيضة بيضع قطعضة احرض رقضم .........  موضضوأ الضدعوى قضد مت ابرام ضا         

زم من ضا علض  )يلتض    1 – 4 -2، وقضد نضيف البنضد     23/04/2014بط الطضرفط بتضاريم   

البائع، ةريطة عدم اخ ا املش ا بأى من التزاما ضه يف هضذ  اال  اقيضة، بتسضليم قطعضة      

" ةض رًا مضن  ضاريم التوقيضع علض  هضذ  اال  اقيضة أو         20احرض اىل املش ا بعد عشضرين "  

يف أا وقق سابم يف حاا كانق قطعة احرض جاهزة للتسضليم بعضد حصضوا البضائع علض       

ح ال  صوا للمشض ا التمتضع بكافضة احلقضوق املر بطضة حبضم       كافة املوافقا  والتصاري

امللكيضضة، ويقضضوم البضضائع بتسضضليم املشضض ا فطضضك قطعضضة احرض املعتمضضد مضضن االستشضضارا  

"  سعة أة ر من  اريم التوقيع عل  هذ  اال  اقية(، وحيث ان الثابضق ان املطعضون   9بعد"

للطاعنضة ومضن ثضما فإنضه وكوجض       ضدها احوىل قد أوفق بالتزام ا سدائ ان بيضع احرض  

هذا البند فإن أقص  موعد  سلم فيه الطاعنة قطعة احرض للمطعون ضدها احوىل هضو  

، وإذ  أخضضضذ هضضضذ  احملكمضضضة علمضضضًا قضضضضائيًا أن جائ ضضضة كرونضضضا قضضضد   2015ن ايضضضة عضضضام 

أا بعضضد مخسضة أعضوام مضن  ضضاريم حلضوا موعضد التسضضليم       2020اجتاحضق العضا  يف العضام    

، احمر الضذى يكضون معضه االحتلضاج  ائ ضة كرونضا ال يقضوم علض  سضند مضن           املت م عليه

الواقع والقانون، وذلضك ئون حاجضة ملناقشضة مضا إذا كانضق كرونضا  عتضة قضوة قضاهرة مضن           

عدم ا  ةر فشضي الطاعنضة يف الوفضاء بالتزام ضا بتسضليم قطعضة احرض موضضوأ الضدعوى،         

 مما يكون معه النعي كا سلف عل  غري أساس.
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