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 مقدمه 
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 كل هذه السطور سطرها فقهاء القانون
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 كل يف جمال ختصصه
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 عواملوض
 المستأنفة مشتملة علـى األسـانيد الواقعيـة والقانونيـة  المؤكـدة علـى ارحة بدفاع مذكرة ش

 علـى الحكـم الصـادر والمقـام طعنـاقيام االستئناف الماثل على سند صحيح من الواقع والقانون ، 

ـم أمــر عـلـى عريضــة تجــاري .... لســنة .... اـلـدعوى رـقـم االبتدائـيـة ـفـي  محكمــةالـمـن   ....تظـل

 والقاضي منطوقة -/-/-در بجلسة قد صوالذي كان 

 حكمت احملكمة 


ع�א�����"��
���"�و�������א����א���������������
فـي .. قاضي األمـور المسـتعجلة المحتـرم المتظلم منه  قد صدر من السـيد وقد كان القرار 
... من الشـركة المسـتأنف ضـدها أمر علي عريضة تجـاري .... لسنة .... الطلب المقدم إليه رقم 

زاعمـــة بأنهـــا  يخشـــى فـــرار بـــزعم أنهـــا تـــداين المســـتأنفة ، واســـتطردت الشـــركة المســـتأنف ضـــدها 

 .فقد تقدمت بطلبها لمنعها من السفر .. دون إيضاح أسباب لذلك المستأنفة خارج البالد 

 :  صدر قرار قاضي األمور املستعجلة اآلتي منطوقة -/-/-وبتاريخ .. هذا 

ـأمر بمنــع المعــروض ضــد(  ٕه مــن الســفر وحجــز جــواز ســفره وايداعــه بخزينــة المحكمــة ـن
 :والتعميم بذلك علي كافة منافذ الدولة ، ويسقط األمر في حال

 .إيداع المبلغ المبين بالطلب والصادر من أجله المنع من السفر  -١

 .تقديم كفالة مصرفية بالمبلغ المذكور  -٢

 ملخص الوقائع
/..... الســيدة والمســتأنفة ..  ســنوات عديــدة فــي أنــه ومنــذتــتلخص واقعــات النــزاع الماثــل  

وـقــد ) ..  دبــي –(..... كانــت مــديرة وشــريكة ومالـكــة لحصــص فــي الـشــركة المســتأنف ضــدها 
وذـلـك لتأسيســها مؤسســة .. عــن اســتقالة المســتأنفة ـمـن الشــركة المــذكورة أســفرت تـلـك العالقــة 

وهــي ال زاـلـت حـنـي اآلن مالكــة . .تعمــل فــي مجــال المختبــرات العلميــة بالمملكــة العربيــة الســعودية 

 .لحصصها في الشركة المستأنف ضدها 

 كما أسفرت
 العديد من النزاعات بين الطرفين مـا بـين دعـاوى عماليـة وتجاريـة عن نشوء هذه العالقة  

والــذي بموجبــه تجــاري كلــي دبــي ، .... لســنة .... النــزاع التجــاري رقــم والتــي كــان مــن ضــمنها 
ــاذ بموجـــب تحصـــلت الشـــركة المســـتأنف ــم نهـــائي واجـــب النـف ــي حـك .... التنفـيــذ رقـــم  ضـــدها عـل
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فـي مـلـف التنفيـذ الـمـذكور أـعـاله / ..... المسـتأنفة الســيدة ذلـك ـبـإلزام و.. تنفيـذ تجــاري .... لسـنة 

 .بأداء المبلغ المنفذ به لصالح الشركة المستأنف ضدها 

  تنفيذ جتاري .... لسنة....وحيث أن الثابت مبلف التنفيذ رقم 
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 واجلدير بالذكر

 الـشــركة ضـــدتجـــاري كـلــي دـبــي .... لســـنة ....  رـقــم ـبــأن المـســتأنفة ـقــد أقاـمــت اـلــدعوى 

فيمـا بـين مـا هـو مسـتحق لهـا قبـل ًالمستأنف ضدها حاليا ، وذلك بطلب إجـراء المقاصـة القضـائية 
وقــد .. الشــركة المســتأنف ضــدها وبــين مــا هــو مســتحق عليهــا مــن مبــالغ بملــف التنفيــذ المــار ذكــره 

الشـــركة المســـتأنف بأنهـــا مـــن الشـــركاء المؤسســـين فـــي فـــي هـــذه الـــدعوى تســـاندت المســـتأنفة 
بنـســبة ـقــدرها ) .. الـتــي تـقــدر بســـتين ملـيــون حصـــة ( وتمتـلــك ـمــن الحصـــص األخـيــر ... ا ضـــده

تســــعة ملـيـــون وتســــعمائة ســــبعة وعشــــرون أـلـــف ( حصــــته ٩٩٢٧٤٤٠أي ـعـــدد ـقـــدره % ١٦,٥٥
 ) وأربعمائة وأربعون حصة 

 )حصص املستأنفة ( وهذا العدد من احلصص 

��!���������58א�W(Xא�T/U��/�Vא���8'�א�/
�A'�&��6'�א�/������������Q��������م���(!�Zא�+�[
��������Q!��A�\��(&�]
;��
ن����(��د!-����٣٧,٠٩١,٠٨٢ و!אق�و�/���א�Q#-�3א��
ن�����gGg6'�و(�[
�������������
ن�د!-.)�hو�i��g و�%�6
ن� �/��)�'�وא�$���'����������)�..�ووא��Uو[)jא�k���)l����)ً��وذ��?�و�

�.א��B��;�m!)6(�دو��ً(�
�
�



٨ 

 

 وبالفعل تداولت الدعوى جبلساتها أما عدالة حمكمة دبي

  إيل أن صدر حكم بإحالة أوراق الدعوى إيل جلنة ثالثية 

 )حفظه اهللا ( منتدبة من ديوان مسو احلاكم 
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 :حكمت احملكمة 
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ــم يتضـــح أن المســـتأنفة تـــداين الشـــركة المســـتأنف  ومـــن ـث

 ٣٧,٠٩١,٠٨٢ضدها بقيمة مساهمتها فيها والتي تقـدر بمبلـغ 

ســـعون ألـــف وأثنـــين ســـبعة وثالثـــون مليـــون وواحـــد وت(درهـــم 

 ) وثمانون درهم 
 ملا كان ذلك

العقـارات العائـدة  التنفيذي علـي م ثبوت إيقاع الحجز برغ.. من جماع ما تقدم وعلي الرغم 

وبـرغم عـرض هـذه العقـارات بـالمزاد ... تنفيـذ تجـاري .... لسـنة ..... بملف التنفيذ رقـم للمستأنفة 

لحصصـها التـي تقـدر بالقيمـة وبالرغم من امـتالك المسـتأنفة ًوفقا إلجراءات التنفيذ ، العلني لبيعها 
ًوفـقـا لألســس والمـعـايير المحاســبية المتـعـارف عليـهـا والســير ـقـدما ـفـي  ًالســوقية المـنـوه عنهــا ســلفا ً

 ..... تجاري كلي دبي والمستأنف برقم .... لسنة ..... إجراء تلك المقاصة بموجب الدعوى رقم 



٩ 

 

 .تجاري .... لسنة 

 ومن ثم
إلصـدار األمـر بـالمنع مـن ..فال يمكن بحال من األحوال القطع بوجود أسباب يخشى منها 

وعـلــي األـخــص أن إـجــراءات التنفـيــذ ... لســـفر مـحــل االســـتئناف الماـثــل ـفــي ـحــق المســـتأنفة  ا

 .فلو كانت المستأنفة ابتغت السفر لكانت قد فعلت ... المذكور مقامة منذ عام 

 ومل تكتفي الشركة املستأنف ضدها بذلك
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�א�د��ع

 األول السبب

احلكم الطعني خالف صحيح القانون لعدم إلغائه القرار املتظلم منه رغم إقراره 

 معهـا بأن إصدار مثل هذا القرار يتطلب بيان الدائن األسباب اجلدية التـي خيشـى

يـث تكـون هـذه ن قبل تنفيذ ما قد يصدر ضده من أحكام لصاحل دائنـة حفرار املدي

األسباب مسوغا الختاذ هذا اإلجراء 
ً

وهذا يؤكد علي أن القرار املستأنف قد صدر علي .. 

 .غري صحيح من الواقع والقانون مبا كان يتعني عدم قبوله ورفضه 

ولـو قبـل  من قانون اإلجراءات المدنيـة علـي أن للـدائن ١٣٩وحيث نصت المادة .. بداية 
وكـان الـدين ال يقـل عـن قامت أسباب جدية يخشى معهـا فـرار المـدين إذا رفع الدعوى الموضوعية 

عشـرة آالف درهــم مـا ـلـم يكـن نفـقـة مـقـررة أن يطلـب ـمـن  القاضـي المخــتص أو رئـيس اـلـدائرة حســب 
 :األحوال ، إصدار أمر بمنع المدين من السفر في الحالتين اآلتيتين 

وحيث أن املستقر عليه وفقا لقضاء حمكمة  التمييز امل
ً

 : وقرة أن 
 من قـانون اإلجـراءات المدنيـة ، فـإن تقييـد حريـة المـدين ٣٢٩ًوفقا لما تقضي به المادة 

بمنعه مـن السـفر خـارج الدولـة مناطـه أن تتـوافر المقتضـيات الجديـة التـي تخـول للقاضـي اتخـاذ 

 قـد هذا اإلجراء بما يتبينـه مـن ظـاهر األوراق بشـأن خشـية الـدائن مـن فـرار مدينـه قبـل تنفيـذ مـا

يصدر ضده من أحكام لصالحه فال يكفي مجرد توافر الشروط الواردة في ذلـك الـنص ، وأن كـون 

ًالشـــخص أجنبـيــا أو ـمــدنيا ألخـــر ـبــدين محـقــق الوجـــود وحـــال األداء أو أن هـنــاك  ًدعـــاء جـــديا اً
، بـل البـد مـن تـوافر عامـل الخشـية مـن فقـدان الـدائن ًبالمديونية ال يكفي سندا لمنعه مـن السـفر

ن حقه ، ويقع علي هذا الـدائن عـبء إثبـات األسـباب الجديـة التـي يخشـى معهـا فـراره ومـن ضما

ًالمـقـرر أيضــا أن تـقـدير ـمـدي ـتـوافر ـهـذه األســباب أو نفيـهـا ـهـو ـمـن مســائل الواـقـع الـتـي تســتقل 
ـى أقامــت  ـدعوى مـت محكمــة الموضــوع باستخالصــها مــن ظــاهر األوراق المطروحــة عليهــا فــي اـل

 .ئغة بما لها أصل ثابت باألوراق قضائها علي أسباب سا

 ) مدني ٢٠٠٥ لسنة ١١٩٤ الطعن رقم -محكمة تمييز دبي( 
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 ملا كان ذلك 
الطلـب الـذي تقـدمت بـه الشـركة المسـتأنف ضـدها وعلـي األخـص وكان الثابت باألوراق ، 

... أمـر علـي عريضـة تجـاري .... لسـنة  ..... قاضي األمـور المسـتعجلة تحـت رقـم / إلي السيد 

 .يتضح منه أن الشركة المستأنف ضدها لم تقدم ثمة أسباب جدية 

فالثابت ومن ظـاهر األوراق أنهـا جـاءت مجـرد ... يخشى معها فرار المستأنف خارج الدولـة

 : قالة بأقوال مرسلة ال دليل عليها في األوراق حيث اكتفت 

وحيث تخشى المستدعية من هروب المستدعي ضدها خـارج "
تســــبب ـفـــي ضــــياع حـقـــوق المســــتدعية ـفـــي مبـلـــغ الدوـلـــة ممــــا ـقـــد ي

 ."المديونية الكبيرة الثابتة بالحكم القضائي 
����T�6وא��k[ل�א��
���-(�����..�و-
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  من قانون اإلجراءات املدنية٣٢٩حيث نصت املادة 

 :يف فقرتها األويل والتي جاءت واضحة بأن قررت 
 )قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين  للدائن ولو( 

ملنع مـن فإنه للوقوف علي مدي جدية الطلب املقدم بإصدار األمر با.. ومن ثم 

 السفر  
بيان األسـباب  من الشركة المستأنف ضدها بداءة كان األمر يستلزم تضمين الطلب المقدم 

يعيـب القـرار الجدية لفرار المستأنف ، أما وأن الحال كذلك بأن انعدمت هذه األسباب فإن كل ذلك 
  .ٕالمتظلم منه والمستأنف باالستئناف الماثل بما يستوجب إيقاف تنفيذه والغائه

وتأكيدا علي مجلة ما تقدم فإن عدالة احملكمة االبتدائية املطعون يف حكمها جزمت بأن
ً

�

المنــاط فــي إصــدار األمــر  بمنــع المــدين فــي الســفر هــو قيــام 
أسباب جدية يخشى معها فراره قبل تنفيـذه مـا قـد يصـدر ضـده مـن 
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ً بحيـــث تكـــون هـــذه األســـباب الجديـــة مســـوغا ةأحكـــام لصـــالح دائنـــ
 . اإلجراء تخاذ هذاال

أي أن التأكيد علي ضرورة  توافر األسباب اجلدية للخشية من فرار املـدين البـد 

 .من توافرها يف طلب إصدار األمر باملنع من السفر 
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 الثاني السبب 

احلكم الطعني خـالف صـحيح القـانون حينمـا مل يفطـن إيل أن قـرار املنـع مـن 

ارات سـابق صـدورها مبلـف السفر املتظلم منه خالف القـانون لصـدوره باملخالفـة لقـر

 تنفيذ جتاري دون تسبيبه أو بيانـه لألسـباب التـي دعتـه .... لسنة .....التنفيذ رقم 

 .وهو ما يعيب احلكم الطعني بشأن خمالفة القانون مبا يستوجب إلغائه .. لذلك 

 :  من قانون اإلجراءات املدنية علي أنه ١٤٠حيث نصت املادة .. بداية 
وجـه فـي استصـدار أمـر يقـدم علـي عريضـة بطلـب إلـي  تي يكـون فيهـا للخصـم في األحوال  ال-١

القاضـــي المخـــتص أو إلـــي رئـــيس الـــدائرة التـــي تنظـــر الـــدعوى وتكـــون هـــذه العريضـــة  مـــن 
ومـوطن الطالـب ومحـل عملـه ويعـين مـوطن ومشتملة علي وقائع الطلـب وأسـانيده نسختين 

ل فيهـا ويرفـق بالعريضـة المسـتندات مختار لـه فـي الدولـة إذا لـم يكـن لـه مـوطن أو محـل عمـ
 .المؤيدة لها 

 علي إحدي نسختي العريضـة فـي  ويصدر القاضي أو رئيس الدائرة حسب االحوال أمره كتابة -٢
يلزم ذكر األسباب التي بني عليها األمـر  إال إذا كـان اليوم التالي لتقديمها عللي األكثر وال 

ألسـباب التـي إقتضـت إصـدار األمـر الجديـد ًمخالفا ألمر سـبق صـدوره فعندئـذ يجـب ذكـر ا

ًواال كان باطال   .ويسجل هذا األمر في محضر خاص أو في محضر الجلسة ٕ
٣-..................  
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٤-.................. 

وحيث أن املستقر عليه وفقا لقضاء حمكمة التمييز املوقرة أن 
ً

: 
مدنية المعـدل بالقـانون رقـم من قانون اإلجراءات ال ) ٢٣٩، ١٤٠( المادتين –مفاد نص 

 أن للدائن أن يطلب من القاضـي المخـتص أو رئـيس الـدائرة حسـب األحـوال – ٢٠٠٥ لسنة ٣٠

إصــدار األـمـر بمـنـع الـمـدين ـمـن الســفر عـلـي عريضــة ، ويصــدر األـمـر ـفـي غيـبـة الخصــوم دون 

 خـالف ًتسبيب ،  إال أنه يجب علي القاضي أو رئـيس الـدائرة إذا أصـدر أمـرا علـي عريضـة علـي

أمر سابق أن يسبب هذا األمر ، وقد رتب المشرع البطالن جزاء علي صـدور األمـر الجديـد دون 

تسبيب ، سواء إشـارة الطالـب فـي طلبـه إلـي سـبق  صـدور أمـر أو لـم يشـر وسـواء علـم مصـدر 

ًاألمر بذلك أو لم يعلم وسواء صدر األمر من ذات من أصدر األمر األول أو من غيـره وأيـا كانـت 
دة التي مضت علي صدور األمـر األول إال أن هـذا الـبطالن غيـر متعلـق بالنظـام العـام فيجـب الم

 .علي ذوي الشأن التمسك به 

 )٤/١٠/٢٠١٠ بتاريخ – ٢٠١٠ لسنة٢٣٧ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي ( 

 ملا كان ذلك
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وبرغم ثبوت خطأ الشركة املستأنف ضدها يف تقـدميها ..    هذا 

ـهلـذا الطـلـب ، وـبـدال ـمـن أن تعـمـل 
ً

ـي  حمكـمـة أول درـجـة عـل

تصويبه إنساقت خلفـه وقـررت باملخالفـة لصـريح القـانون و مـا 

إستقرت عليه حمكمة التمييز املوقرة بوجـوب منـع املسـتأنفة 

 .من السفر 
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 تنفيذ جتاري العديـد .... لسنة .....رغم أن الثابت من واقع ملف التنفيذ رقم 

 : علي النحو اآلتي بيانه ي حلكم الطعني وهمن احلقائق التي تغافل عنها ا

  األويل احلقيقة 
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 ومن ثم يتضح
 أمــر علــي  ... لســنة.....بطــالن القــرار محــل اإلســتئناف الماثــل والصــادر فــي الطلــب رقــم 

بشــأن صـدوره دون تسـبيبه األمـر الصــادر ... ة تجـاري المقـدم ـمـن الشـركة المسـتأنف ضـدها عريضـ
ًوهــو األمــر اـلـذي يؤكــد  عـلـي وجــوب إلغــاء الحكــم الطعــين تصــويبا ... بمـنـع التنفـيـذ المــذكور أعــاله 

 .ًوتصحيحا 

 الثالث لسببا

احلكم املستأنف تناقض مـع نفسـه تناقضـا يبطلـه تعارضـت وأسـقطت أسـبابه 
ً

ضها البعض حبيث ال يبقي منها  ما حيمل احلكم الطعني وال يستطيع املطلع علـي بع

 .طمأنت إليه اهذا احلكم أن يعرف مقصود احملكمة وما هو الذي 

 : حيث استقرت أحكام حمكمة التمييز املوقرة علي أن  

���������������������������)(�[qא�������1�U�)�8�����)���
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 )٧/١٢/٢٠١٠جلسة – ٢٠١٠ لسنة١١٥ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي ( 

 كما قضي بأن 
كـم وأن التنـاقض الـذي يعيـب الحًبأنه ال يجوز للخصم أن يصـطنع دلـيال لنفسـه من المقرر 

ويـعـارض بعضــها بحـيـث ال ينـفـي بـعـدها ـمـا يمـكـن حـمـل ذات أســبابه ويبطـلـه ـهـو ـمـا تتـمـاحي ـبـه 

 .الحكم عليه وال يمكن معه فهم األساس الذي أقام قضاءه عليه 

  )٢٥/٩/٢٠١١ جلسة – مدني ٢٠١١ لسنة١٩٥  الطعن رقم -محكمة تمييز دبي ( 

 ملا كان ذلك
 النـزاع مـن ظـاهر أنه تبين صحيح  واقعـات ين من خالل مدونات الحكم الطعوكان الثابت 

ًوقرر محصال إياها أن الشركة المستأنف ضدها تطالب بإصدار األمر بمنـع المسـتأنفة .. األوراق 
تظلـم .... لسـنة ..... من السفر خشية فرارها خارج البالد ، حيث أن األخيـرة أقامـت الـتظلم رقـم 

 .من أمر علي عريضة تجاري 
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 كم املستأنفلذلك انتهي احل
 تجـاري والـذي بشـأنه تقـدمت الشـركة  .... لسـنة.....بأن هناك منازعة في ملـف التنفيـذ رقـم 

مــع .. قاضــي األمــور المســتعجلة بطلــب منــع المســتأنفة مــن الســفر / المســتأنف ضــدها إلــي الســيد 
ذ المـذكور قاضي التنفيذ بملف التنفي/ ذاته بأن السيد الحكم الطعين ما قرره  عتبارالوضع في اال

لحـين الفصـل فـي وبكف البحث عنها صادر بهذا التنفيذ ضد المستأنفة أعاله قد ألغي أمر إحضار 
 .االستئناف المقام من المستأنف بملف التنفيذ المذكور 

إال أن احلكم الطعني قد تناقض مع نفسه وبرغم ما قرره سلفا إال أنه عاد
ً

 
�.ود��0)���ن�$�א�=����0ج�א��3د��)�O������7א���
�I'���ن�א����O،�وذ���Jو�

 وال شك أن ذلك ميثل عني التناقض الذي يبطل احلكم ويعيبه
ـــأن الســــيد  � ـــر الحكــــم ـب ـــف يـق ـــف / فكـي ـــذ بمـل قاضــــي التنفـي

تجــــاري قــــد قــــرر بإلغــــاء أمــــر .... لســــنة ..... التنفيــــذ  

ـك لوجــود منازعــة ـفـي مـلـف  اإلحضــار ضــد المســتأنفة ، وذـل

 !ائية واستئنافية تنفيذ ؟التنفيذ ومقام بشأنه دعاوى قض

ــرار المســـتأنفة  � ــرر هـــو مـــن وجـــود خشـــية مـــن ـف ــف يـق وكـي

 ! ويصدر األمر بمنع المستأنفة من السفر ؟

 ومن ثم
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 الرابع السبب

وحيث أنه ملن املقرر قانونا أن الطعن بطريق اال
ً

ستئناف ينقل موضـوع الـدعوى 

شـتمل عليـه ومـا أاملبتدأة إيل حمكمة ثاني درجـة وإعـادة طرحـه عليهـا بشـكل مـا 

 .متسكت به املستأنفة أمام عدالة حمكمة أول درجة 

 : تمييز املوقرة حينما قضت بأن وهذا عني ما قررته حمكمة ال
أـنـه يترـتـب عـلـي رـفـع االـسـتئناف  –وعلـي ـمـا جــري ـبـه قضــاء هــذه المحكـمـة  –ـمـن المـقـرر 

ٕ محكـمــة الدرـجــة الثانـيــة واـعــادة  إـلــي – ـفــي حـــدود طلبــات المســـتأنف –نقــل موضـــوع االســـتئناف 
قضـاء مسـبب بطرحه عليها بطل ما أشتمل عليه من أدلة ودفـوع وأوجـه دفـاع لقبـول حكمهـا فيـه 

ًويتـعـين عليـهـا تســبيب حكمـهـا تســبيبا كافـيـا يواجــه عناصــر الـنـزاع الواقعـيـة والقانونـيـة عـلـي الســواء  ً
ًأســبابا مقتضــبة ـفـإن هــي قصــرت ـفـي ذـلـك وأـبـدت  مــن بســط رقابتهــا علـيـه يمـكـن محكمــة التميـيـز 
لحـكـم ـفـإن اعــن التحـقـق مــن صــحة تطبـيـق الـقـانون يعـجـز محكـمـة التميـيـز مجمـلـة أو متناقضــة بمــا 

 .ًيكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب 

  ) ٢٠/٩/٢٠١١ جلسة – ٢٠١١لسنة١٥٢ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي ( 

 ملا كان ذلك
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 فالثابت 
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 والثابت من مجلة احلقائق سالفة البيان 

  تنفيذ جتاري ..... لسنة .....من ملف التنفيذ رقم 
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 :  من قانون املعامالت املدنية علي أن٣٦٨وحيث نصت املادة 
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وفقا لنص املادة و
ً

 : من ذات القانون ٣٧٠
ًأن يكـــون كـــال الطـــرفين دائـنــا ومـــدينا لآلخـــر ، يشـــترط ـفــي المقاصـــة الجبرـيــة   يتماـثــل وأنً

ًالدينان جنسا ووصفا واسـتحقاقا ً سـواء اتحـد سـبب إجراؤهـا بحقـوق الغيـر وأال يضـر  وقـوة وضـعفا ً
 .الدينين أو أختلف 

 ان ذلكملا ك
ـتـداين الشــركة المســتأنف / ..... وكــان الثاـبـت مــن األوراق والمســتندات أن المســتأنفة الســيدة  

 : درهم والذي يتمثل في ٤٢,٩٧٣,٩٨٧ضدها بمبلغ قدره 
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) .. ســبعة وثالـثـون ملـيـون وواـحـد وتســعون أـلـف واثـنـين وثـمـانون درـهـم(  درـهـم٣٧,٠٩١,٠٨٢

 .) طالبة التنفيذ(ضدها ستأنف  في الشركة المستأنفةقيمة حصص الم

قيمـة ) .. مثالثة مليون واثنين وتسعون ألف وتسعمائة ستة وعشرون دره(  درهم٣,٠٩٢,٩٢٦

نصـيب المـسـتأنفة ـفـي القـرض اـلـذي أقرضــته المسـتأنفة للـشـركة المـسـتأنف 

 . والصادر باستحقاقه كذلك حكم نهائي بات واجب النفاذ .. ضدها 

اثنين وأربعون مليون وتسـعمائة ثالثـة وسـبعون ألـف  (هم در٤٢,٩٧٣,٩٨٧بإجمالي مبلغ قدره 

 ) وتسعمائة سبعة وثمانون درهم

وهــذا المبلــغ ال شــك أنــه هــو الســبيل الوحيــد بــل واأليســر اآلن يتقــاص مــع أي مــديونيات قــد 
 .تكون مستحقة علي المستأنفة وفقا لصحيح القانون 

 ومن ثم 
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 حكمت احملكمة 
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 ومما سبق مجيعه 
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 بناء عليه

�س�א���
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والقضاء جمددا
ً

 
 أمــر علــي عريضــة .... لســنة ..... والصــادر فــي الطلــب رقــم بإلغــاء القــرار المــتظلم منــه

ًوالقضـاء مجـددا بـرفض ... قاضـي األمـور المسـتعجلة /  دبـي لـدي السـيد– .....تجاري المقـدم مـن
  .ي يخشي معها فرار المستأنفة خارج البالدٕنعدام سنده وانتفاء األسباب الجدية التالطلب ال

 وبالتناوب

Vא��k��n$א��i��>���������������א!�א����%�א��Aو����A!�m)�r���[.....'���/��...��،�Z!)����
�'�:)���.وא��(م��+�ن�د;
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 املوضوع 
(....) رـقــم الصـــادر مـــن الســـيد قاضـــي التنفـيــذ المحـتــرم بأســـباب االســـتئناف للـقــرار ـمــذكرة  

ــاريخ تنفيـــذ عقـــاري .... نة لســـ.... ملـــف التنفـيــذ الـــرقيم ـبــالرقم .... .. لســـنة   -/-/-والصـــادر بـت

 :والقاضي منطوقه 

�"�������������������'"����kא�+(A�Q����#��'�א��$nU�1��;�Z#���tא<=�>�א���$��A
���¨�n.
������������¨��n.�)8"�،�#�$ود��)�\�א����U�א�#"
!�T�4�)��9و��xא�LEאHא�3و
�������������9!
"#����Zא�+��"'�א���Q���#$א���T�
�t�Aא<=>�א���$�#�Z;��1!א��

���א��/���1א������و;��'��n��?����I�Q�����#����5 ن�א��$����������א���"��

�t�Aא<=>���k(A�?�9وذ�!
�"�.א�+�"'�א�#"

وفــي .. قاضــي التنفـيـذ / وـقـد كــان القــرار المســتأنف باالســتئناف الماـثـل قــد صــدر مــن الســيد  
تنفيـذ عقـاري علـي سـند مـن .... لسـنة (.....) الطلب المقدم إليه من الشـركة المسـتأنف ضـدها رقـم 

 . بأحقيتها في المبلغ المنفذ به والصادر به حكم بمثابة الحضوري في حق المنفذ به القول

 الوقائع 
 طالبـة التنفيـذ بملـف التنفيـذ – في أن الشـركة المسـتأنف ضـدها تخلص واقعات النزاع الماثل 

قد أقامت الدعوى المبتدأة بموجب الئحة أودعت قلم كتـاب  – تنفيذ عقاري ٢٠١٤لسنة  .....رقم 

 نشدت في ختامها الحكم .. محكمة أول درجة 
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 وكانت الشركة املستأنف ضدها قد تساندت يف طلباتها 

 املذكورة إيل جمرد أقوال مرسلة 

 ��5����)���(د!���u�����;�T��L
�(ع�&�$�.G�1 !ض�����;�����n~�)��B. �..�.....�1���(Hא�;��و��
���6$���x��U�5�;������(ز��)��B.¡��%.������iא�/��(�و��Bق����)�$�Vא����B6��k���)���%.������1א�/��2�)��B

����1���uqع�א)��$�.Vא�����;�)��B�;�!د)��nא��'��B�1א����2�!)��{Eא�\�)����אد��)�/��%.������ن�..�א�/�و�
���9!
"#����1אq!ض�א���;�'���(�\��$�و��
م� و��)��[!�'����אد� ��/�����B6��%.�����(ن�..�א�/�"�)��و�

�?�����'�..�ذ��uqא�'��Bא������)A �����Uع�(.....)�و)��$�.Vא�x��U�9�L�����..����A!�]
;���...�..א�
�'���/��....������'��8����tא���(�HG�Eود�������oU�1���;�����n~و�)-�����%.�������א�/��(!א�3��{2

���������������5�;�%�A
����A�%.����(ن�א�/"�)��\�א�4(�)�'�،�و��(&�'�l�/�م�
[!�5����Gو��'�!){Vא
64�'�אq!ض���������������������������t���5א.�$��
�-���.qو�)-����%.����2��1א�+��"'�א�/�'��!){Vא�'�8��]�אد�א�
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 .��AE�)B(�'�د;
א-(�א���אHא�אq���א�#�U�Zא..�א�#"

 وحيث تداولت هذه الدعوى باجللسات يف غيبة تامة للمستـأنف

 ات أو مستندات أو مذكردفوع  وأوالثابت عدم تقدميه لثمة دفاع 

 ولعدم إعالنه إعالنا قانونيا صحيحا 

����א��3���5אqو!אق�وא�/�������)K���)�������..�و��;
���ود�������د�(;����5����5o8���������U
�د;
א-�(�א�)��� ������������������9وא�/���א�'"����2���א�+�����)ذ-(��'lu6'���6م�*)���� ن���..��3א��U

�1���)8���������:���luوא6A(�3א���א;�1
 الموقـعــــة ـبــــين الشـــــركة المســـــتأنف -/-/-أـنــــه بموـجــــب اتفاقـيــــة الـتــــأجير المؤرخـــــة  

 والبـالغ(....) تحصلت األولي علي حق انتفاع لصالحها علـي قطعـة األرض رقـم ..... .. ضدها 

وحيـث تـم االتفـاق ..  وذلك لمدة ثالثـون عامـا قابلـة للتجديـد ٢ م٥,١٧٠,١٦إجمالي مساحتها 

بين المستأنف والشركة المستأنف ضدها علي قيام األخيرة بالتنازل عن حق المنفعـة فـي األرض 

واـلـذي يـعـاني األـمـرين ـمـع الشــركة المســتأنف ضــدها مـنـذ توقـيـع .. الـمـذكورة لصــالح المســتأنف 

وحيث الثابت أنها لم تلتزم بثمة اتفـاق ولـم  .. -/-/-التنازل عن حق االنتفاع المؤرخة اتفاقية 

بــل كانــت دائمــا وأبــدا تتقــاعس عــن القيــام بمــا هــو الزم ) .. بشــكل مكتمــل(تــوفي بثمــة التــزام 
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والتـي ال زالـت تـؤدي ـهـذا الـدور علـي نحـو الحـق بالمسـتأنف العديـد ـمـن .. وضـروري فـي حقهـا 

 .ية واألدبية والتي الزالت تزيد وتتجدد حتى تاريخه وباستمرار األضرار الماد

  -/-/-فمنذ تاريخ 
بوصــفها (مــع الشــركة المســتأنف ضــدها قــد أبــرم اتفاقــا ) بوصــفه المنتفــع(كــان المســتأنف  

ليقـوم المسـتأنف باالنتفـاع .. ) والمتنازلة عن حق االنتفاع..... صاحبة حق االنتفاع األصيل مع 

 وذـلـك -/-باالتفاقـيـة المؤرـخـة بـين الـطـرفين ـفـي لمـا جـاء وذـلـك وفـقـا .. المـذكورة بقطعـة األرض 

 :بالشروط واألحكام اآلتية 

��5אq!ض��� −�;�k���)o�)زل��)���'�א����8�Aאد����/��%.����
م�א�/����
���)-�����%.������"'�א�/��#א�����(��+�-����Aو�Q#���$���S�)����
��و-

�A)6א��.(�
�(د!����� −nא��'B�1�2א��!){Eא�/��.%��/�אد��)�\�א��B6(�����B�;�

�����1��uqع�א)$�.Vא���
م� و�����(.....)�;�[!�Z אد���/����B6���)�8"
9!
 .�)(�\��$�و�'�;��1אq!ض�א�#"

��م���� −�;�'���'�אq!ض�.��=�6$���Tl��[������;�T����Gل��¥��2�Z 
��אد����(�H و��/���د���9)��jא�����(�3 و�א�
א;���>אم��(��8��6���Vא
�����1.)��Kא��m���
��'�א�4r��/��
���'�אq!ض�-�64A�1���>אم�;�� �Zא��

)%.���������mאqول�)�א�/�����1א�4�����-((و©������%.������)�א�/
�2;(د�9א�)�\�א�/����"8�(�G��k.�$(ع��)B���
r/�. 

���אq!ض������������ −�;�k��
lم���)����)��)-������B6א�+�"'�א�/��.%��
��'"���I�Z ������1א]����.%� و��2����א�/���1א]��2�����
ع�א�6���
�
�������t��A
����!
©�(!-(�א�/��.%�و���>م�א�/��.%���-(��(<�

�
l�1 و!אق�א���;��k�.....���qא�T�4� .2ذא�
��kאq!ض������������ −�.�5���'����א�+�"'�א�/��.%���-(���6م�א�6.)8�

�����������%.�������8א�//��m�*�Z �1�2�1�2�9א�/��.%� و�!
א�#"



٢٨ 

 

���'����)"�%.�������kא�/��8o�1 ن������;�?�#�����������nא���S2ذא�
����������)-����%.���
��'�א�+��"'�א�/r�
ن��/�o�א�LEאHא���3$/��و

������Zא�B(�3א�� ��t�A
 .�'�א��
64�'�אq!ض������������ −A�9!2دא�'��A)$�Vא�Q#�-�TL
&�%.��/8���xª

������������t���H)�
د�א�)��;�1�;�t�A
�ksא�6���و)A2�'�א�B��;�H)�((�وא��
i�!)+�[Vوא�iو�)� .א�

− ���������Gم�א�¥א����א]�x����#�?�א<��"�������x���ª�1 ن�����;�
��'�����uq�9א�L�����'�א���B�5א������1����'�د��������5����(د!�9���nא�

�(ز��'�אq!ض�א����64���'������5وא���6�;�'���)�.�t���A
�(�وא���B�;ل�
��م�������(�Hوא�����א����א�)�����1���
ل�;����n>ول�وאqא�m����א�4

�H)��Boوא��H)�(د�9א�);א»�..�و2 

− �������������9!
"#�64�'�אq!ض�א�A�WL�����x�"8(� ن���8/��.%�א<
��א� و����.�!)��{Eא�k���)���Gم����(�وא]�B��;�H)����)وא��(�Bع��)��$�.Vوא

�3)o�+��

 أكمل وجه وعلي الرغم من قيام املستأنف بدوره علي 

 وتنفيذه لاللتزامات الواقعة علي عاتقه مبوجب هذه االتفاقية 
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  الواقع إال أن الثابت أن أمال املستأنف مل تتحقق علي أرض
تتعمــد إلحــاق الضــرر بالمســتأنف وذلــك .. حيــث اكتشــف أن الشــركة المســتأنف ضــدها  

وكـذلك بـدأ بالفعـل ..... .. والوفـاء بهـا إلـي لقيامه بسداد مـا هـو مسـتحق عليـه مـن قـيم ايجاريـة 
عـلـي اـلـرغم مــن ..  عـلـي قطـعـة األرض وتكـبـده الـغـالي والنـفـيس ـمـن أـجـل االنتـفـاع بـهـا البـنـاءـفـي 

الشـــركة المســـتأنف ال ـتــؤدي وـفــي المقاـبــل .. ـفــي تـلــك اآلوـنــة ألزـمــة االقتصـــادية العالمـيــة اهجـــوم 
عقد التنازل محل التـداعي والمـؤرخ فعلي الرغم من أن .. ثمة التزامات ملقاة علي عاتقها ضدها 

والتـي كـان الملقاة علي عاتق الشـركة المسـتأنف ضـدها  يحتوي علي العديد من االلتزامات -/-/-

أنهــا تقاعســت عــن أداء إال أن الثاـبـت ـبـاألوراق .. تنفـيـذها وااللـتـزام بالوـفـاء بهــا واـجـب عليـهـا ـمـن ال
 ومنها علي سبيل المثال ال الحصر .. واجباتها
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 ملا كان ذلك 
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 الدفاع 

املسـتأنف (ثبوت خطأ القرار املستأنف والصادر باحلجز علي حصـص املنفـذ ضـده : أوال 

لي راتبه لـدي الشـركة وكذلك بتوقيع احلجز ع) ح.م.ش (.....قبل شركة ) حاليا

.. علي مصاحل املستأنف وإحلاق أضرار جسيمة بـه وبأموالـه وبـالغري .. املذكورة 

إقامـة حيث الثابت أحقية املستأنف يف وقف إجراءات التنفيذ اسـتنادا لثبـوت 

.. علي احلكم الصادر من عدالة حمكمـة االسـتئناف املـوقرة .. الطعن بالتمييز 

 مـدني واعتصـامه بأسـباب هلـا وجاهتهـا والتـي ....ة  لسن.....الرقيم بالرقم 

ببحثها وفحصها سيتغري وجه الرأي يف الدعوى حمل التنفيـذ وذلـك بإحالتهـا 

إيل عدالة حمكمة االستئناف لنظرهـا موضـوعا ، وهـو األمـر الـذي يؤكـد علـي 

 .وجوب وقف التنفيذ املاثل حلني الفصل يف الطعن املذكور 

 وسار علي جنها قضاء التمييز املوقر أن .. تي أرساها املشرع يف القواعد القانونية ال
عــن األضــرار الـتـي تنشــأ عــن االســتعمال المشــروع المشــرع ـقـد وضــع مـبـدأ ـعـدم المســئولية  
التعسـف بمـا يصـدق عليهـا وصـف وحدد أربعة معايير لالسـتعمال غيـر المشـروع للحـق ، للحـق ، 

مـن انتفـاء كـل مصـلحة فـي وتخلـص هـذه البتـة ر مقصودا به اإلضرار بـالغي.. في استعمال الحق 
بالغير متي كان صاحب الحق علـي بينـه مـن ذلـك ، والثـاني يلحق الضرر استعمال الحق استعماال 

أن يكــون اســتعمال الحــق بغــرض تحقيــق مصــلحة غيــر مشــروعة ، وهــي تكــون كــذلك إذا قصــد بهــا 
ان تحقيقهـا يتعـارض مـع النظـام الـعـام مخالفـة حكـم مـن أحكـام الشـريعة اإلسـالمية أو الـقـانون ، أو كـ

مـع مـا تحقيق مصـالح قليلـة األهميـة ال تتناسـب واآلداب ، والثالث أن يترتب علي استعمال الحـق 
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والرابـع أن يتجـاوز الشـخص فـي اسـتعمال حقـه مـا جـري بـه العـرف يصيب اآلخرين مـن ضـرر ، 

 .والعادة بين الناس 

 )١١/١١/٢٠١٢ مدني جلسة ٢٠١١ لسنة ٣٦٥ تمييز دبي الطعن رقم محكمة(

 ملا كان ذلك 
لهـا الحـق فـي ..... " شـركة " بـأن الشـركة المسـتأنف ضـدها وعلي الفرض الجدلي المنكور  

في اسـتعمال الحـق قصـد .. "....." تقديم الطلب بتوقيع الحجز علي حصص المستأنف في شـركة 

ـلـم يـكـن ـبـأول ـقـرار ص ذـلـك أن الحجـز عـلـي هــذه الحصـ.. مـنـه تحقـيـق مصــلحة مخالـفـة للـقـانون 

فالثاـبـت ـمـن واـقـع .. بإيـقـاع الحـجـز عـلـي ـمـا يملـكـه المـسـتأنف قاضــي التنفـيـذ / صــادر ـمـن الســيد 

 ملف التنفيذ أنه قد تم إيقاع الحجز علي 
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 وعلي العكس من ذلك 
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  الثانية احلقيقة 
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 ملا كان ذلك 
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 جتـاري .... لسـنة .....ألوراق واملستندات املقدمة بالدعوى رقم أن الثابت من ا: ثانيا 

 واملربمـة بينـه وبـني -/-/-أحقيـة املسـتأنف يف فسـخ االتفاقيـة املؤرخـة .. كلي 

وذلـك لثبـوت إخـالل هـذه الشـركة جبميـع مـا جـاء الشركة املستأنف ضدها ، 

.. اقية املذكورة بهذه االتفاقية لتالقي إرادة الطرفني علي التقايل من تلك االتف

كما أن الثابت مـن واقـع هـذه الـدعوى أن املسـتأنف دائـن للشـركة املسـتأنف 

) أربعـة مليـون ومخسـمائة ألـف درهـم( مليون درهم ٤٫٥ضدها مببلغ وقدره 

وهو مقابل حق االنتفاع الذي تقاضته الشـركة املسـتأنف ضـدها خـالف الفوائـد 

وهو األمر الذي حيـق .. تي حاقت به القانونية ، والتعويض اجلابر عن األضرار ال

معه للمستأنف طلب وقف إجراءات التنفيذ حلني الفصل يف الدعوى املوضوعية 

 .جتاري كلي .... لسنة ..... الرقيمة بالرقم 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٢٧٢فقد نصت املادة .. بداية 
ـوف أحــد المتعاقــ-١ ـم ـي ـه بالعقــد جــاز ـفـي العقــود الملزمــة للجــانبين إذا ـل دين بمــا وجــب علـي

 .للمتعاقد األخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه 

ـزم -٢ المــدين بالتنفيــذ للحــال أو ينتظــره إلــي اجــل مســمي ولــه أن يحكــم  ويجــور للقاضــي أن يـل
 .بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضي 

  املوقر أن وحيث أن املستقر عليه وفقا لقضاء التمييز
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 )٦/٢/٢٠١١ عقاري جلسة ٢٠١٠ لسنة ١محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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وجوب إلغاء القرار املستأنف لعدم وجود مثة رابط بني املديونية التـي تزعمهـا : ثالثا 

ي  وفقا ملا أكده احلكم النهائ-/-/-الشركة املستأنف ضدها وبني االتفاقية املؤرخة 

 .... لـسـنة .....الـبـات اـحلـائز حلجيـتـه ، والـصـادر يف اـلـدعوى الرقيـمـة ـبـالرقم 

إجيارات ضد الشركة املستأنف ضدها ، وعلي الفرض اجلديل املنكور بوجود رابط 

ثابت أنها مستحقة علي الشـركة ) املبلغ املنفذ به(فإن تلك املديونية .. بينهما 

 املستأنف ضدها مبوجب احلكم املذكور 

 : من قانون اإلثبات علي أن ٤٩يث نصت املادة وح
األحكام التي حازت حجية األمر المقضي تكـون حجـة فيمـا فصـلت فيـه مـن الخصـومة وال  -١

إال فـي نـزاع  ولكـن ال تكـون لتلـك األحكـام هـذه الحجيـة يجوز قبول دليل ينفـي هـذه القرينـة

 .ً وسببا  محالوتتعلق بذات الحق دون أن تتغير صفاتهم قام بين الخصوم أنفسهم

 .وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها  -٢

 :ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
 أن يتـوافر أن حجيـة األمـر المقضـي تقتضـي مـن قـانون اإلثبـات ، ٤٩/١مفاد نص المادة 

ي ـكـان مـتـ ـفـي اـلـدعويين ويـكـون المـحـل مـتـوافراـفـي اـلـدعويين إتحــاد الخصــوم والموضــوع والســبب ، 

هـي بطبيعـة الـدعوى  فـي هـذا الخصـوص ةًاألساس فيهـا واحـدا ولـو تغيـرت  الطلبـات ، ألن العبـر

وـكـان ثبوتـهـا أو عــدم  بصــيغها إذا كاـنـت كلـيـة شــاملة وأن المســألة الواـحـدةوـلـيس بـنـوع الطلـبـات ، 

فـإن هـذا القضـاء يحـوز  فـي الـدعوى ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحـق المطلـوب

 ـفـي شــأن ويـمـنعهم ـمـن التـنـازع ـفـي  تـلـك المســألة  األساســية ـبـين الخصــوم حجـيـة  األـمـر المقضــي
 .السابق الفصل فيها حق أخر يتوقف علي ثبوت انتفاء ذات المسألة 

  )١٤/١٢/٢٠١١ جلسة – مدني ٢٠١١ لسنة ٢٢ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي ( 

 : كما قضي بأن 
ـفـي مســألة  ، والقضــاء الســابق ـبـين الخصــوم لنـظـام الـعـامتعـلـو ا القضــائية ، حجـيـة األحـكـام

 سـواء فـي المنطـوق أو األسـباب المرتبطـة بهـذا المنطـوق ، حجيـة األمـر المقضـي اكتسـاب أساسية
 في أية دعوى الحقة تكون  في هذه المسألة األساسية معاودة التنازعمتناع الخصوم عن ا – أثره
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 .عيه الطرفان قبل اآلخر هذه المسألة في األساس المشترك فيما يد

  )٩/١٠/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٠١٠ لسنة ١٧١ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي ( 

 ملا كان ذلك
.. نـفــة البـيــان عـلــي واقعـــات اـلــدعوى الراهـنــة ومســـتنداها أ جمـلــة المـفــاهيم القانونـيــة وبتطبـيــق

نداتها ضــمن حافـظـة مســت هــي مــن تـقـدمت ها ذاتـهـاســتأنف ضــديتضــح بـجـالء ـتـام أن الشــركة الم

وعلي ..   والصادر فيه الحكم المسـتأنف مدني كلي.... لسنة .....المقدمة منها في الدعوى رقم 

 إيجــارات دـبـي والـتـي .... لســنة .....صــورة ـمـن الحـكـم الصــادر ـفـي اـلـدعوى رـقـم  وجــه التحدـيـد

ـهـا وذـلـك بإلزامـهـا بســداد مقاـبـل إيـجـار قطـعـة األرض دعي علي ضــد الشــركة الـمـ.....أقيـمـت ـمـن 

وذلــك بصــفتها المســتأجرة األصــلية لهــذه ..  درهــم ٢,٥٢٨,٤٣١المــذكورة وذلــك بمبلــغ وقــدره 

 .األرض 

 وحيث تداولت تلك الدعوى باجللسات

  بات واجب النفاذيإيل أن صدر فيها حكم نهائ

 حقيقة للوأصبح عنوانا
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 بناء عليه 

 يلتمس املستأنف من عدالة احملكمة املوقرة احلكم 
فيـذ عقـاري تن... لسـنة ..... قـرار المسـتأنف باالسـتئناف الماثـل فـي التنفيـذ رقـم بإلغاء ال 

والصادر بتوقيع الحجز علي حصص المستأنف بالشركة المذكورة وبالحجز علـي راتبـه لـدي هـذه 

  :والقضاء مجددا باألتيالشركة ، 

 . وقف إجراءات التنفيذ المذكور لحين الفصل في االستئناف الماثل -١

 الفصـل فـي تنفيـذ عقـاري لحـين.... لسـنة .....  وقف إجراءات التنفيذ في ملف التنفيذ رقـم  -٢
تجـــاري .... لســـنة ..... اـلــدعوى الموضـــوعية المقامـــة مـــن المســـتأنف حالـيــا الرقيمـــة ـبــالرقم 

 كلي بحكم نهائي بات 

 . إلزام الشركة المستأنف ضدها بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة  -٣

 وكيل المستأنف            
 
     المحامي             
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 املوضوع 
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 وبالفعل 
فقد اتفق الطرفان علي أن قيمة األعمال التي تم إنجازها وكذا المواد الموجـودة بالمشـروع �

ماـئـه وأربـعـة عشــر ملـيـون وســبعمائة ثالـثـة ( درـهـم ١١٤,٧٢٣,٦٩٣تـقـدر بمبـلـغ قيمـتـه 

 ) .الثة وتسعون درهموعشرون ألف وستمائة ث

  / .....شركة تسليم وقد مت 

 ����Q!��A�\�(�٧٨,١٩٤,٠١٦������6
ن� ��%��������������(�د!-�/�6�'�و�! ���
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�)�ص���#�5ن�..�א���7و���

ـفـي حاـلـة نشــوء أي ـنـزاع ـبـين المـقـاول " .......... 

بالعـقــد ـمــن والمـقــاول ـمــن الـبــاطن ، فيـمــا ـلــه صـــلة 

الباطن ، يتعين أن يخضع ذلك النزاع إلي أحكام هـذا 

البند ، ويتم إحالته إلي التسـوية عـن طريـق التحكـيم 

 ................".في دبي 
��د��/.....���,��מ���Iن�א����
�I'����/�.....�..��ذ��J$7د��5��0D�/ط��א���D#����(��������..�و�'�ذא���
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ستة ( درهم ٣٦,٥٢٩,٩٤٧بأن تؤدي لها مبلغ قدره / ..... إلزام شركة "

وثالثون مليون وخمسمائة تسعة وعشرون ألفا وتسعمائة سبعة وأربعون 

من تاريخ االستحقاق حتى تمام السداد % ١٢وفائدة قانونية بواقع ) درهم

 ............. بحكم مشمول بالنفاذ 

�−/−/−و��������..�(�����5ول�د������و���د�א���
��/�א���د�و+����
��دאول�����5מ�����..�=��ذא� −٦

 �ذ(��6ط��/�0�#$
��.��א��(מ�/�.....��د�/���(��

ـــــغ قــــــدره ..... شــــــركة /  بــــــإلزام المــــــدعي عليهــــــا  ـــــأن تــــــؤدي لهــــــا مبـل ـب

خمسة عشـر مليـون وخمسـمائة ثمانيـة وخمسـون ( درهم ٩٢/١٥,٥٥٨,١٦١

مقابـل بـاقي مسـتحقاتها ) ألف ومائه واحد وستون درهـم واثنـين وتسـعون فلـس

 .عن األعمال المنفذة 

 ١٥/٢٠,٩٦١,٨٢٨بأن تؤدي لها مبلغ قـدره / .....  بإلزام المدعي عليها  −

عشـــرون ملـيــون وتســـعمائة وواـحــد وســـتون أـلــف وثمانماـئــة ثمانـيــة ( درـهــم

كتعـويض عـن المـواد المسـلمة للمـدعي ) وعشرون درهم وخمسة عشـر فلـس

 .عليها 

ستة وثالثون ( درهم ٣٦,٥١٩,٩٩٠ أي أن إجمالي المبلغ المطالب به 

والفائدة بواقع ) مليون وخمسمائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة وتسعون درهم

 من االستحقاق حتى تمام السداد % ١٢

و���',�ل��..�
�و)��א�30$�/�ود)�����/�.....��ن���(����/�.....�و�)\�ط��/���(���..��=ذא�� −٧
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 ويسدد هذا املبلغ كالتايل 
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 ملحوظة 

ات البـنـــد الخــــامس مــــن عقــــد التســــوية المــــار يتضــــح مــــن خــــالل عبــــار
 غير قابـل –أقرت إقرارا قضائيا صريحا  .. ...../ أن شركة .. ذكره 

 ـفـــــي المبـلـــــغ المــــــذكور ســــــلفا وقــــــدره ..... بأحقـيـــــة شــــــركة –لإلنكــــــار 
" وذلــك مــن خــالل عبــارة .. قيمــة المــواد )  درهــم١٥/٢٠,٩٦١,٨٢٨(

وهـــو مـــا " لطـــرفين بعـــد الموافقـــة علـــي اإلجمـــالي المســـتحق مـــن قبـــل ا
 !!.يجزم بعدم جواز مناقشة هذا المبلغ مرة أخري ؟

 أمام محكمة -/-/-بجلسة  .. ...../ فقد مثل وكيل شركة .. وبالبناء علي ما تقدم  -٨
 طلب فيها الحكم بما يلي .. وقدم مذكرة ختامية بدفاعه .. الدرجة األولي الموقرة

 ١٥/٢٠,٩٦١,٨٢٨مبـلـغ ـقـدره ـبـأن ـتـؤدي لـهـا / ..... ـبـإلزام الـمـدعي عليـهـا 

 فضــال عــن فائــدة قانونيــة بواقــع -درهــم كتعــويض عــن المــواد المملوكــة لهــا 

 .من االستحقاق حتى تمام السداد % ١٢

 التناوب سبيل وعلي 

��)I��Fن�
,)د��D).��(��ل�א��وאد�א/�.....�..��Dزאמ���(�����(�����.
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1���)��1�2�1B�.وא 

 .. ...../ مــــن المدعيــــةالمــــواد ...../  المــــدعي عليهــــا اســــتلمت

 وكشف من .. -/-/-بموجب تعهد صادر من األولي للثانية مؤرخ 

ـه كافــة ال ـة مســجل فـي ـه فــواتير بقيمتهــا ، تــم مــواد المدعـي ومرفــق ـب

 مملوكــة المــوادكمــا قــرر بــأن هــذه .. التوقيــع عليــه مــن الطــرفين 

وبلغـت قيمـة  .. ...../  ، وتسلمتها المدعي عليها ...../ للمدعية 

ــــغ المـــــواد ــــدعوى مبـل ــــي اـل ــــين طرـف  بموجـــــب القائمـــــة الموقعـــــة ـب

وـســتون  عـشــرون ملـيــون وتســعمائة واـحــد( درهــم ٢٠,٩٦١,٨٢١

  .) وثمانمائة واحد وعشرون درهمألفا
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 ط��/�א��(מ�����)�#�

����)B��;�1;�2>אم�א���..�.....�/���������Q!��A�\��(��)���Zد���د!-���א��#��٢٨,٢٩٨,٤٦٨�����Zن�
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وفقا لتقرير ( درهم قيمة المواد الخاصة بها ١٥/٢٠,٩٦١,٨٢٨مبلغ قدرة 

 ).الخبير المار ذكره

 درهم قيمة التعويض الجابر لألضرار المادية ٨٩/٧,٣٣٦,٦٣٩مبلغ قدره 

والمعنوية التي لحقت بالمدعية وما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة 

 ) .ي مقدم منهاوفقا لتقرير استشار(


א������tA..�-#א����'�.
.)A�9�:)��1�2�'�)�E)�١٢�٪���������k�u)>ق�א)�l��[Vא���!)��5�−
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  ملا كان ذلك
ـة محكمــة  ـت عداـل محــل االســتئنافين  حكمهــا -/-/-درجــة قــد أصــدرت بجلســة أول وكاـن

) بـال سـند (..... شركة يوحيث لم ترتض..  السابق اإلشارة إليه بمستهل هذه المذكرة –الماثلين 

 ي اـسـتئناف تجـاري ، كـمـا لـم ترتضــ... لسـنة ...هـذا القضـاء فـقـد طعنـت علـيـه باالسـتئناف رـقـم 

ا تاريخ البـدء فـي التعويض ، فضال عن قيمة الفوائد القانونية ، وكذالحكم في شق  ب.....شركة 

ـه .. احتســابها  ـذي حــدا بهــا نحــو الطعــن علـي باالســتئناف ) فــي هــذا الشــأن فقــط(فهــو األمــر اـل

 .  استئناف تجاري .....لسنة ..... رقم 

 وحيث قررت عدالة احملكمة االستئنافية املوقرة.. هذا 
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 اخلرباء مهمتهم املوكلة إليهم وحيث باشر السادة 

 ويف ضوء احلكم التمهيدي السالف ذكره وحبضور أطراف التداعي

 ويف ضوء األوراق واملستندات املرفقة ملف التداعي 
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 احملور األول 
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 احملور الثاني
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  احملور الثالث
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  األول احملور 

جتـاري ، ..... لسـنة ..... رقـم األسباب الواقعية والقانونيـة لالسـتئناف 

بطلب تعديل حكم حمكمة أول درجـة فيمـا خيـص ..... واملقام من شركة 

..... قيمة التعويض املقدر وقيمة الفوائد علي املبلغ املستحق علي شركة 

 وتاريخ استحقاقها 

 بداية 

��'$.�������8א�/�n��/�'"���I�..�.....�B�)�r����'�א]�l:G��'l���
�)(��א��[qא�'�����1���;�)
�'��/���)��B���'������(!U'�א���#"��9א�+���5−/−/−وא��;�?��$���Vא�3و�"#����5����)��-G��)���،�و�

�)Bא��8/?�&(�و!د����..�)B���|وא��
قصور حكم حمكمة أول درجة يف التسبيب وذلك بإغفاله بيان األسس التي بني : أوال 

 ، ...../ عليها تقديره لقيمة التعـويض اجلـابر لألضـرار التـي حلقـت بشـركة 

 مـن ..... ومـا فـات ...../  املرتكبة من قبل شـركةءمل يقدر حجم األخطاوالذي 

وهـو األمـر الـذي يسـتوجب  . .....كسب وما حلقها من خسـارة جـراء أخطـاء 

 .تعديله وفقا لألوراق واملستندات وصحيح القانون 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز املوقرة أن 
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 )٢١/١/٢٠١٨ تجاري جلسة ٢٠١٧ لسنة ٨٥٥محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 )٨/٣/٢٠١٨ مدني جلسة ٢٠١٧ لسنة ٥٤٩محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 ثم لتأتي احلقيقة بوضوح
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 ؤكداألمر الذي يوهو 
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 . والزالت اخلسائر مستمرة
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ملسـتحقة علـي املبلـغ احلكم املستأنف خالف القانون حينما قرر قيمة الفوائـد ا: ثانيا 

ذلك أن الثابت بأنه لـو كـان الـدين مبلـغ مـن النقـود % .. ٩املقضي به بقيمة 

وتـأخر املـدين يف .. ونـاتج عـن معاملـة جتاريـة .. حمدد املقدار ومسـتحق األداء 

وهو األمر الذي يتأكد معه .. سنويا % ١٢سداده فإنه يستحق عليه فوائد بواقع 

حكام القانون مبا جيدر معه تصويبه وتصحيحه واحلكـم خمالفة احلكم املستأنف أل

 . وفقا للواقع والقانون ...../ بطلبات شركة 

  من قانون املعامالت التجارية علي أن ٨٨فقد نصت املادة .. بداية 

����������������������H
�+.���Aא!�و���
م�א��
د�و"�(ن���6����5א����)�v�(��Z!)�2ذא�"(ن��ksא��V>אم�א��=
����
��������������5א��V>אم�و�����א����5�א�;���
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�i��.��(�����$�Ww�1�;�xذ�?�٧٦�،�٧٧א�����Wא�$(:��9א�jد�9�א�(د

 قد نصت علي أنمن ذات القانون  ٧٦وكانت املادة 
للـدائن الحـق ـفـي اقتضـاء فاـئـدة علـي القـرض التـجـاري حسـب الـسـعر 

يعين سعر الفائدة في العقد فيـتم ٕالمنصوص عليه في العقد ، واذا لم 

احتسابها وفق سعر الفائـدة السـائد فـي السـوق وقـت التعامـل ، علـي 

 .حتى تمام السداد % ١٢إال تزيد في هذه الحالة علي 

 وحيث تواترت أحكام التمييز علي أن
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 )١٦/٥/٢٠١٠ مدني جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٣٦٧الطعن رقم محكمة تمييز دبي (

  وكذلك قضي بأن
���ن�����ون�א��,���3/�א�
���)����N��5��)7"�#���������٧٦ن�א�����7و$ق����
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 )١٨/٩/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٩٤محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 )املدين (..... ذلك عني ما حتقق حيال شركة وحيث أن
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 ليس هذا فحسب 
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 وبعد حبث وفحص ومتحيص .. هذا 

 الدرجة والسيد اخلبري املنتدب أمامها أول عدالة حمكمة 

   / .....شركة لكافة مزاعم 
ها الماـثـل واـلـذي تـبـذل فـيـه مجـهـودا ـمـن أجــل عــدم أقامــت االســتئنافلحـكـم االبـتـدائي ـثـم صــدر ا�

أن تـقـدر الفصـل فيـه ، وهـو األـمـر الـذي يتأكـد معـه اـنـه كـان يتوجـب علـي عداـلـة محكمـة أول درجـة 
بمــا يتوجــب  ..  الــذي أصــابها العديــد  مــن األضــرار...../ التعــويض وفقــا للقــانون ولطلبــات شــركة

 ..... .ا الحكم تصويبا وتعديال وفقا لطلبات معه التصدي لهذ
 
 
 
 
 
 

ذلـك أن الثابـت مـن  .. ...../ ثبوت إخالل احلكم املستأنف حبقوق دفـاع شـركة : ثالثا 

ـدأ يف  ـي أن تـب ـا عـل ـدة املقـضـي بـه ـرر بالفاـئ ـه ـق ـم املـسـتأنف بأـن ـة احلـك مطالـع
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لذي يؤدي وهو األمر ا.. االستحقاق من تاريخ صريورة حكمها االبتدائي نهائيا 

 لعـدم مراعـاة عدالـة .....إيل مزيد من األضرار التي حلقـت وسـتلحق بشـركة 

مبـا .. حمكمة أول درجة حجم األضرار التي أصابت وستصيب الشركة املذكورة 

 يتوجب معه تعديله وفقا ملا استقرت عليه أحكام التمييز املوقرة 

 ن  من قانون املعامالت التجارية علي أ٩٠حيث نصت املادة 
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 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
تسري من تاريخ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفائدة التأخيرية 

ر المتفق عليها في العقد المبرم  وتحسب حسب السعاستحقاق الدين التجاري

ٕبين الطرفين ، واذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فتحسب حسب السعر 
سنويا حتى يقضي له % ١٢السائد في السوق وقت التعامل علي إال تتجاوز 

 .بهذه النسبة 

 )٢٣/٧/٢٠١٧ تجاري جلسة ٢٠١٧ لسنة ٢٦٩محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 فقد قضت حمكمة التمييز بأن .. وعلي أقل تقدير 
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 )٢٠/١/٢٠١٣ مدني جلسة ٢٠١٢ لسنة ١٦٠ التمييز الطعن رقم محكمة(

 ملا كان ذلك 
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 أما االستحقاق من تاريخ صريورة احلكم نهائي 
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 فإن ذلك جيعل احلكم وكأنه مل يقضي بالفوائد أصال 
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فكيف يسـتوي امللتـزم بالوفـاء مبـن ماطـل وأطـال وتقـاعس لعشـر 
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  الثاني احملور 

جتـاري ..... لسـنة ..... الرد والتعقيب علي أسباب االستئناف رقـم 
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وذلك مبا يؤكد أنها تعجز عـن النيـل مـن / ..... .. واملقام من شركة 

يف / ..... نتهي إليه من ثبوت أحقيـة شـركة احلكم االبتدائي فيما ا

وعلي األخص ما قرره تقرير اخلربة املنتدبة من .. املبالغ املقضي بها 

وهو األمر الذي يتوجـب معـه رفـض االسـتئناف .. أحقيتها يف ذلك 

 .املقام منها 

 علي حكم حمكمة أول درجة يف أسبابه/ ..... أن نعي الشركة املستأنفة : السبب األول 

مبناه اجلدل املوضوعي يف سلطة حمكمة أول درجة التقديرية لألدلة املطروحة 

طاملـا أقامـت قضـائها علـي .. عليها واألخذ مبا تطمئن إليه وإطراح مـا عـداه 

وهو األمر الـذي يتوجـب .. أسباب سائغة هلا أصل ثابت باألوراق واملستندات 

 .معه رفض استئنافها 

  حمكمة التمييز املوقرة أن حيث أن املستقر عليه يف قضاء
المقرر وما جـري بـه قضـاء هـذه المحكمـة أن لمحكمـة الموضـوع السـلطة التامـة فـي فهـم  

وصـوال إلـي مـا تـراه المطروحـة عليهـا وسائر األدلة في الدعوى وبحث وتمحيص المستندات الواقع 

أن تقـيم قضـاءها ا وحسـبهٕواطراح مـا عـداه واألخذ بما تطمئن إليه منها وجها للحق في الدعوى ، 

علــي أســباب ســائغة لهــا أصــلها الثابــت فــي األوراق وكافيــه لحملــه ، وهــي غيــر ملزمــه بتتبــع 

ـفـي شــتي مـنـاحي دـفـاعهم مــادام أن قـيـام الحقيـقـة الـتـي اقتنعــت بهــا وأوردت دليلهــا فـيـه اـلـرد الخصــوم 
كـون جـدال فـي الضمني المسقط لما عداها ، فإن ما يثيره الطاعن في هـذا الخصـوص ال يعـدو أن ي

 .تقدير محكمة الموضوع لألدلة ، وهو ما ال يجوز إثارته أمام محكمة التمييز 
 )٣/٣/٢٠١٥ دبي بتاريخ ٢٠١٤ لسنة ٤٥محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 )٣٠/٤/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٤ة  لسن٣٩٣رقم مة تمييز دبي الطعن محك(

 ملا كان ذلك 
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 يتأكد أن ما استخلصته .. ومن ثم 
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 وهو عني ما عاب االستئناف حمل هذا التعقيب 

 هناك العديد من الثوابت واألسانيد ذلك أن 

 والتي منها .. اعتكز عليها حكم حمكمة أول درجة 
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 علـي حكـم حمكمـة أول ...../ ثبوت بطالن نعي الشركة املستأنفة :  ني السبب الثا

درجة بأنه أفسد يف االستدالل وأخل حبق الـدفاع حينمـا انتهـي يف قضـائه إيل 



٥٩ 

 

ذلك أن الثابت بأنها زعمت أمام عدالة حمكمة .. أسباب ال سند هلا يف األوراق 

ن علـي املشـروع ومل أول درجة والسيد اخلبري املنتدب أمامهـا بأنهـا مل تـؤم

يف حني أن الثابت أن شركة .. تصرف تأمينا علي املعدات واملواد حمل التداعي 

وهـو ..  قد حتصلت علي مستند يفيد بهتان ادعاءات الشركة املسـتأنفة ...../ 

األـمـر اـلـذي يتأـكـد مـعـه أن نـعـي املـسـتأنفة ـظـاهر اـلـبطالن وجيـسـد اـجلـدل 

سلطة حمكمة املوضـوع التقديريـة مبـا املوضوعي يف أجل صورة وفيه نيل من 

 .يتعني االلتفات عنه 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أن 

�;����������������������g�5���1א8oj'�2ن�-���1��د�;��1د��t و�د��(ع���(-��א�$/�(د�وא��)G4ن�،�و�

ن�א���16;��1א<��oא�64
ن������#א�א�/)�Ww�1�;�T ](س�o�.�

 )١٨/٥/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٩٠م لطعن رقمحكمة تمييز دبي ا(

 كما قضي بأن 

ال تثريــب علــي المحكمــة إن هــي التفتــت عــن دفــاع ظــاهر  

 البطالن 
 )١٤/٥/١٩٩٩ حقوق جلسة ١٩٩٧ لسنة ٣٤٥محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 فة تتغني وتتشدقوهنا راحت الشركة املستأن

 أمام عدالة احملكمة وأمام السيد اخلبري املنتدب أمامها 
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 عجزت عن إثبات واقعة التأمني ..... بأن 

 لقيمة التأمني علي املعدات واملواد اململوكة هلا ..... واستالم 

ــــأن .....وحـيــــث تحصـــــلت شـــــركة   عـلــــي مســـــتند يفـيــــد ـب

 كالتالي محررة أكثر من وثيقة تأمين بيانها ..... شركة 
 اسم شركة التأمين ورقم الوثيقة التاريخ مبلغ التأمين نوع التأمين م

ـتـــــــأمين عـلـــــــي كاـفـــــــة  ١
 مخاطر المقاولين 

٥٥٨,٦٩٧,٦٤٨ - - 

بوليصــــــــــــــــة تــــــــــــــــأمين  ٢
 تعويض العمال

٢٨,٢٧٥,٢٤٠ - - 

التزامــــــــات األطــــــــراف  ٣
 الثالثة 

١٠,٠٠٠,٠٠٠ - - 

أآلت ومعــــــــــــــــــــــــــــــــدات  ٤
 المقاول 

١١,٨٩٠,٠٠٠ - - 

  ثم يتأكد ومن
���وא�1א���وא�د�����6ذ(�א
.������5מ���(�����5ول�د������5و���.....�5ن�(�$�������زא�מ�����(���
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 علـي احلكـم املسـتأنف بقضـائه ...../ ن نعي الشركة املستأنفةبطال: السبب الثالث 

بإلزامها بالتنفيذ عن طريق التعويض الستحالة التنفيذ العيني ، بقاله بأنـه 
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فهذا نعـي باطـل ومعيـب وخمـالف للثابـت بـاألوراق .. مل يطلب منها ذلك 

كمـة حمذلك أن العربة بالطلبات اخلتامية ، هذا فضال عـن أحقيـة .. والقانون 

األمـر .. املوضوع بل من الواجب عليها تكييف الدعوى وفقا لصـحيح القـانون 

وعـدم التعويـل علـي مـا ..... الذي يتأكد معه وجوب رفض استئناف شـركة 

 .أبدته من أسباب جاءت باملخالفة للثابت باألوراق والقانون 

 فاملستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز أن 

�����H)�A��!���%�א��4)�(�Q#-�������������3א�jא���o�
ع���
8�'�א�os�1��;�i6����. �'8o
�(م���� �'�
��nXق�א)����د�.4�l�1 ن������;�)��Bم���
��nX�3א)��(�*�����
U�)����)���
[�و�;����א�

�'��)�Xع��(��4)(�3א
�
�.8os'�א�
 )٢١/٥/٢٠١٧ تجاري جلسة ٢٠١٧ لسنة ٣٥رقم عن محكمة تمييز دبي الط(

 كما قضي بأن 
هذه المحكمة أن نطاق الدعوى أمام محكمة المقرر وعلي ما جري به قضاء 

الموضوع يتحدد بالطلبات الختامية للخصوم ، فيجب عليها أن تقصر نظرها 

علي ما يطرح أمامها من الطلبات وأن تتقيد في حكمها بحدود ما قدم إليها 

 .من طلبات فليس لها أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم 

 )١/١٠/٢٠١٧ تجاري جلسة ٢٠١٧  لسنة٦٨٥ رقم الطعنمحكمة تمييز دبي (

 ملا كان ما تقدم 

 ������'�L!8'� ول�دos��oU�3).�1��و�;���8�'� ول���..�و-������)و���(4osن� ������
�������)B:)��A��<�8�'�א����8os��;א
Aن�و
.)���"'����..�د!��A�'Lא��>������luא�I���.)"�5r���

�...../���!)����−/−/−��'"���Iאم�<���2����(�*��..�.....�/����
אد�وא�6����د�א�����)����'��"
א�3א��8
�³!���.−/−/−א�
א!د��B6��)��9א�

�

  -/-/-إال أنها عادت بتاريخ 

 تامية خأوردت فيها طلبات دفاع وقدمت مذكرة 
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 وهي كالتايل 
������'�I
���2)����(�د�=מ�I�٢٨,٢٩٨,٤٦٤,٠٤ن�
Pد���.������D�(.....)���Tزאמ�א���(��א���

���)���و��
ون�د�=�מ�و��5,����������و���ون���)ون�و��	
#����2)��و
��,ون�����5و��5,��	�������������2

�:و=و�(��
��#�)�$�س

• \�(�٢٠,٩٦١,٨٢٨!�١٥� ��د!-� �وא��6א�3.. �א�
אد '8�A
�³!� /�.....�.�א�/����+�"'�−/−/−�ksא����B6א�

• � Q!�A�\�(�د!-��٨٩/٧,٣٣٦,٦٣٩�� �א��6
���א�(���.. '8�A
� '"�+�� ��>� �א�| '�
�وא��6 �א�(د�' �אE��א! 5;�.....� /

�I�H)4� �'=��.�'".�.....�/ 

�����وذ��J$"�3�ن����#�א�ط���/�א�
#�5و"�.��א��(מ�א��
دא	#�
�د)دא�وא"�����$)����


�Nא���د����'&��&
���#$����.�.�

 درجة  حمكمة أول وحيث أن حكم 

�����'���;�8���'����)�X�3א)���$�)Bא�(�4�u
��3)���#�Qא��4)�Bم��<�����א���A�(.....)��1���;�1���Aو
�)B��[)[ �..��l��nم��<�����א���Aن�
��o�����.¡��'$.������1א�/�
ن�.6��oن�،�و�
.)����#א�/�.....��א��-�

�'�و���Lא��(E*�א¨���l���%�)ص��
nXא.�
بطالن النعي املبدي من الشـركة املسـتأنفة علـي احلكـم املسـتأنف : السبب الرابع 

بزعم أنه أفسد يف االستدالل وأخل حبـق الـدفاع حينمـا انتهـي يف قضـاؤه إيل 

عـي ظـاهر الـبطالن وجيسـد نوهـذا ال.. تدبـة االعتماد علي نتائج اخلـربة املن

اجلدل املوضوعي يف أجل صورة وفيه نيل من سلطة حمكمة املوضوع التقديرية 

 مبا يتعني االلتفات عنه 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 

��'$nص�א�G��[وא�]
�א��;�tAא

ع�]���B��k�n~�'4א��
�8oj'�א�
����'��������אqد�'�א��
د�وא��V>א��(����������3و����B������t(�و2*�א¨��(�;�א�Qو�$/�Wא�6��)&�#�qوא

�����������������W(�Xא�k�8;��������(�وBא�+�ن�����)lu و�)B��A);د�
n�&�و](:��א�j!א�3&(���א�Q و
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�������������������g)� �'�G�[�1��2����(!���א�9JXوא�U���#�q-(�دون�א���q�|�א*�8.��i��'��)$وא�
�(ط�א���>אع����������������������و! �3 .�����"(�'�.�����)���k�"�1��(��د�;���'��<���W�w�)�B. و�]
;���א�

��������������B6(������ن���Vو�)�Bن��
�����'��.
.)A�W�w�'����A�k"�5;�´�l��)��Vم���5�/���א�3و
nXא
�(م��������A��(دאم����)��B���k��"�1���;�VG������د�א]�����Bو)�����و*�)�B==Uא���و
��A �%������

������������������(�و و!د�3د����B(�א���د�א����O8א�/B����6��Aא�|��'�א���
אل�وא<=�°�������א<�Aqא�?������
�.وא��4)(��3

 )١٤/١/٢٠١٨ تجاري جلسة ٢٠١٧ لسنة ٨٤٨الطعن رقم (

 وكما قضت كذلك بأن 
المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن لمحكمــة الموضــوع متــي رأت فــي حــدود 

سلطتها التقديرية األخذ بتقرير الخبير القتناعها بصـحة أسـبابه فإنهـا ال تكـون 

تقالال علي المطاعن التي توجه إليه ألن في أخـذها بـه ملزمه بعد ذلك بالرد اس

محموال علـي أسـبابه مـا يفيـد أنهـا لـم تجـد فـي تلـك المطـاعن مـا يسـتحق الـرد 

عليه بأكثر مما تضمنه كما أنها غير ملزمـة بنـدب خبيـر أخـر فـي الـدعوى أــو 

إـعـادة المأمورـيـة إـلـي الخبـيـر الـسـابق ندـبـه مـتـى اقتنـعـت بكفاـيـة األبـحـاث الـتـي 

 .جراها وسالمة األسس التي بني عليها رأيه أ

 )١/٤/٢٠١٨ تجاري جلسة ٢٠١٧ لسنة ٩١٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 �'$.������"'�א�/����א�+���4'��(.....)�و"(.�[��1;
���
��ل�א����1א���;����n�����Vزא�
��������������k�
�אq)��#�qد�'�א��4وB����'U(� و�;�م�א��6�'�����;�א�'�8os'�א��!L'�אqو��1א��

�;��)B��..�����������)�B��#��qوא�)-��������'6���4'�وא][�'�8ojد�'�א�|���?�אqא�Q#-��- �5�و
����)B�6و�� �)B�"�����)�:<Lو� �)��"�)BU�*و� �..�W(�Xא�������
-�..������'�8ojن�א)��r8*א�
�-�!)��6�)�

���qو!אق�א���>אع��������K��'l�uو�،�W(Xא�´)� �'�G[و�'lu�1�2�..������
א;����وא�[�����;)(�و2
����9!���)������)..�א���l(א�$����O>אع�،�و��������g�5א�[ �1��;�V
�8s����3#� ��.�8*ذא�א¡�


م�א;¥א�(�;��1ذ�?�nXن���>�'��(��د�;��1�(��/(ق���5א
o��Vو�،.�
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 وهو ما جيدر معه 
 ������'�I
א��7	ل��0ط�Iא��(מ���
��د��$�#��"��	�N���D�(.....)����������#ط�א_��,#�א���(��א���

D�N.(و�
�(�ون�ذ���J��),�د�و5ن�����..��)��Nن�א�
��7دא/�وא�
�א"��/���
�7)��א�M���(�0מ����
מ�

$"��3��ن���2و/�5ن�
���Jא��
�א"��/�)�ط��ق���).���و&������������..�)(ون��دل��و"و�#�M)����	ز������


�2)����#�א���(���5ن�=#�א�
'/����N(�)��..�א�د$�ع�א���=��א��ط3ن������.א�ذ

 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز املوقرة بقوهلا بأن 

1�;�Vن�G4(د�وא�)/$و�د�(ع��(-��א� �tد�;��1د����א8oj'�2ن�-���1
�Ww� 1�;� T(/א�� ��#א ���� �א�64
ن �o>א� 1�;� �א��16 
نo�� �g� �و�5 ،

�. ](س�
 )١٨/٥/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٩٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

ال تثريــب علــي المحكمــة إن هــي التفتــت عــن دفــاع ظــاهر  

 البطالن 
 )١٤/٥/١٩٩٩ حقوق جلسة ١٩٩٧ لسنة ٣٤٥الطعن رقم (

 ) .....(وحيث أن الثابت من اعرتاضات املستأنفة .. هذا 

 ال سند هلا من الواقع والقانون علي تقرير اخلربة 

 ما يلي وذلك علي حنو 

�(����������.....� ن��I"'����:أوال B8;א<����U2�9*�אJ�Xא��������1�;�T�6�
��³!������(��א�����oن�א������+�−/−/−��5������)����B��2������L
�א�

I��'"��.....����������'"��+��'8��
אد�א�/�وא�#��Z$�����ن�8�A'�א�
�..�.....�/��\������(&�!��������١,٨١٦,٦٩٥�������
ن�(�د!-��������

�)�وh(§(:'�و]�'�;+�� �%�و]�8(:'�¦/'�و])6
ن�د!-�

 وحيث ثبت أمام السيد اخلبري 
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ع���������������������
��i�4�(��و�Xא�א#�-�i���)�8���'�AG;�'�hد�
�Lم�و�;
�א��>אع�

�k��g)א��..��4Xא�א#����� ن�-��U��³!�����Gم������א]�B6�����©��)
٢٥−/−�/����
א:8Aو�..����B6��?�������و!����א-��5��>אع�א���(�א���8���

�³!��.�وA(:���8−/−/−אG�[Vم�א�

 مما يؤكد يقينا ببطالن 

���'$.�������1)�.....(د��(ع�א�/��;�TL
���(�א]�
ص�&�nXא�א#��-�
�.א�/���א2�W(X*�א��U،�و"#א�;�א�'�8os'�א��!L'�אqو��1

��������������Qز;��8א���:ثانيا ���x�)���9Jא�/Xא��������1��;�)��6.�'$.��/
��'"����+��'���"

אد�א��8����(م��.....���8��
א!د�¯�����\�א���وא�)�

������
אد������������..�א����#�Qא�-�k�����k ن��6��V���وذ�?��>;�� .
�)B�8�A�3א#�.!!�

 والشركة يف هذا املقام أصابت 

������������������)���)-�6�/��'6��[�Z �k�����G ن��
ل�;�(��Ww�5���. ���Uא�
���[��+;�5�����
א���3��..�����������¦��$;)����(�زאد�3وB. ����V�k��

���k���Aq�1א����;�m)6���� �..��������)K�)م��<����)�Wא����Xא�������V2 ن�א�/
�6)���ذ�?����n��V�)®و!אق�q)�.�

 ملا كان ذلك 

�(م� ن���(;�1א�+�"'�א�/��.$'�����������HGو��������.¡��(.....)��������'�(�6��3H)�L���o>�1א��;
�x��6��9(��د� و�א�����L�Wwو�..�!�{�)&�)B��;�k�
�.�2��6*�אBU(�و;�م�א��6

�
�
�
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  الثالث احملور 

يف التعقيب والتعليق علي تقرير اخلربة املنتدبة من قبل عدالة حمكمة 

االستئناف املوقرة واملودع ملف التداعي والذي جاء يف جمملة مؤكدا علي 

مـن ..... فيما تربوا إليه وبانعدام سند ومزاعم شركة ..... أحقية شركة 

 ية الفنية واحملاسبية الناح
 بانتـداب لجنـة -/-/-فقـد سـبق لعدالـة الهيئـة المـوقرة إصـدار حكمـا تمهيـديا بجلسـة .. بداية  
 :وهي كالتالي .. وذلك لتنفيذ المأمورية المحددة به .. الخبراء 

��وع������������ •+��t�A
��1��2�'��(�א��;�B���(ن�ووu%�א�
אد�א�|�و!د

�TLא����B6א�n(د!�;�������5&�)B��;�1;א�������������!)���)B��;�1;א��

−/−/−����lא����L�1و�;�)B�8�Aو�. 

• �������������)�B��)�����n��k���?�א�
אد�،�و-���)u �|א!�א���qن�א)��
��������)�B��;��.)"�|�1�2א��;�'�"8(�-��1(<(�'�א��)B�א��א-�'�E;(د
�����W��w��l(��u �)��B. م� �،�)��B��;�1;����'�א����6&�)B�G������א]�Aو

�(ن����'���.)Kא��'���(<'�،�و�א<(��u�!א����qאد�وא
���?�א�����'��8�A�
�'�;��)���� .א�|�<

�ذ�'��������� •�xl�/8)�\�א����V
uو�i��4א��i���)/>א�'�$n�
���������������������א!�<� �5���k�
אد�و-��?�א����'�8�A�5�;�)�B��;�1;א��
������'�����و�א<(����;�5��
אد�����?�א������אن�����T(��/��'���;��)�

���8�Aو��1"�$�'�ذ�?�وqא. 

• �������i����'�������و�(��8'�~���xد��(ع�א�4��)�X�3א)�
�Hא��4)���
�����������������'��)"�'�6�)4��'��'�،�و;���1א��=�L!ول�د �'�8osم�)�� �'�;�8��
������)�����(�،�و���B���'����(!���א�
د;�������א�B(�وא����
[�و�/;���� و!אق�א�

�Z���'BL�Z �1�2ل�)��.Vא�............ 
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وفي ضـوء أطراف التـداعي في حضور وحيث باشر السادة الخبراء مهمتهم .. لما كان ذلك 

منتهين إلـي .. من الطرفين أمام سيادتهم وما تم تقديمه لمستندات المرفقة ملف التداعي األوراق وا

 عدة نتائج نشرف ببيانها والتعليق علي كل منها علي حدة وذلك علي النحو التالي  

انتهي السادة اخلرباء إيل أن قيمة املواد التي وردتها املسـتأنف : أوال 

ــع مشـــروع امل(.....) ضـــدها  ــيج (..... ســـتأنفة إيل موـق اخلـل

إضافة إيل أن ..  درهم ٢٠٫٩١٦٫٢٨٢٫١٥بقيمة قدره ) للمقاوالت

قد جـاء طبقـا للتعهـد الصـادر ..... .....وصف املواد املوردة إيل 

  -/-/-من األخرية واملؤرخ يف 

 ذلك علي وتعليقا 

������������T�����kא��6s�������)���HאJ�Xא�'���� و����א�/�(د���9��..����. 
���א��B6א���T��L
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 المبلغ بالدرهم السعر  الكمية  المكان  التفاصيل الرقم 

اكس وحدة تعبئة دي  ١
ووحدة الديكور ووحده 

 التكييف سبليت 

 ١٢,١٨٥,٠٠٠ ٣٦/٢٤,٣٢١ ٥٠١ كال المدينتين 

ــــــة  ٢ مـــــــواد مســـــــتودع مديـن
 ٦و٥

مســتودع مديـنـة 
 ٦و٥

 ٢٨/٧,٢٦٧,٥١٥الفواتير مرفقة  مرفق 

 ١٨,٣٥٠ ٣,٧٦٠ ٥ ٥مدينة  خزائن الهاتف ٣
 ٢,٤٥٠ ٢,٤٥٠ ١ ٥مدينة  مجمع الشحوم ٤
ورشـــــــــــــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــــــــــــل  ٥

 ةكهروميكانيكي
 

 ١٧,٠٠٠ ١٧,٠٠٠ ١ ٥مدينة 
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تجهيــزات (مكـتـب الموقــع ٦
المكتـــــب ، كومبيـــــوترات 

 ، كراسي ، وملفات 

 ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١ ٦و٥مدينة 

 ٣٧٦,٠٤٠ ٧٩ ٤,٧٦٠ باحه  p3قنوات مصنعه  ٧
 ١ســـــلك ـبــــي فـــــي ســـــي  ٨

 ملم
 ١,٠٦٢,٦٧٥ ٦٩/١٤١ ٧,٥٠٠ 

 إضــــــاءه مركـبـــــة ١٨×٢ ٩
 lp65علي سطح 

 ٨٧/٢,٥٤٧ ٢١/٥٤ ٤٧ 

 ٦,٧٥٠ ٥٠ ١٣٥  بولسترين  ١٠
 ٩,٦٠٠ ٨٠ ١٢  تارباولين  ١١
 ١,٧٠٠ ٨٥ ٢٠ مالبس  
ســـــيارة نيســـــان بـيــــك أب  ١٢

 تصليح ... رقم اللوحة 

 ٢,٧٠٠ ٢,٢٠٠ ١ بي في سي 

 عشرون مليون وتسعمائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وعشرون اإلجمالي
 درهما وخمسة عشر فلسا

١٥/٢٠,٩٦١,٨٢٨ 
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نة اخلرباء بأنه نتيجة ملرور زمـن طويـل علـي توريـد وأكدت جل: ثانيا 

تـلـك اـملـواد أـيـا ـكـان مكانـهـا فإنـهـا ال ميـكـن ـبـأن تـكـون ـصـاحلة 

..... لالستخدام يف الوقت الراهن ، وهو وما أحلق أضرار بشركة 

  درهم ٢٠٫٩٦١٫٨٢٨٫١٥، علما بأن قيمة املواد 

  ذلك علي وتعليقا 

������J�X����2�1א�/(د�����9אB�.و�(�א�����'���ن�-�#�Qא�>:�+��H��1..�א�-
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أن هناك العديد من األضرار التي  .. فقد أكدت لجنة الخبراء

منهـا عـدم تحصـلها علـي قيمـة تلـك والتـي / ..... لحقت بشركة 

المواد وقت توريـدها ، وكـذلك حرمانهـا مـن اسـتثمار تلـك القيمـة 

ـفـي وـقـت اســتحقاق الســداد وحـتـى الوـقـت اـلـراهن بســبب احتـجـاز 

 .لتلك القيمة دون وجه حق .....) شركة (المستأنفة 
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 مر الذي كان يتوجب معه علي السادة اجلنة اخلرباءوهو األ
فعلي الرغم مـن تأكيـدهم علـي حجـم هـذه .. تساب قيمة التعويض الجابر لهذه األضرار اح 

/ ..... .. األضرار وتعددها والوقـوف علـي المبـالغ التـي تـم احتباسـها بغيـر حـق مـن قبـل شـركة 

إال أننـا نجـد أن التقريـر قـد عجـز .. وكذلك الوقوف علي المـدة التـي احتسـبت فيهـا هـذه المبـالغ 

 لتعويض تاركا األمر لعدالة المحكمة الموقرة عن احتساب ا

  تقدم ما مجلة ومن 
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ـحمـل فـقـد أـكـد تقرـيـر اـخلـربة .. ويف ـسـياق متـصـل ـمـع ـمـا ـسـبق : ثالـثـا 

 درـهــم ١٥/٢٠٫٩٦١٫٨٢٨ملبـلــغ ..... التعقـيــب باـســتحقاق ـشــركة 

ـركة  ـع ـش ـوردة إيل موـق ـواد اـمل ـة اـمل ـل يف قيـم أن إال / ..... .. واملتمـث

التقرير قد أمسك عن احتسـاب قيمـة التعـويض إضـافة إيل الفوائـد 

تاركـا األمـر لعدالـة اهليئـة ..... طبقا لطلبـات % ١٢القانونية بواقع 

يف الفائـدة ..... وهذا يؤكـد إقـرار السـادة اخلـرباء بأحقيـة .. املوقرة 

 . وذلك بالقيمة التي تقدرها عدالة احملكمة 

  ذلك علي وتعليقا 
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 أضف إيل ذلك

ع ثبـوت المديونيـة وتحديـدها بالقيمـة التـي قـدرها التقريـر فم

محل التعقيب وبـالمبلغ الموصـوف والثابـت بـاألوراق والمسـتندات 

والنــــاتج عــــن معاملــــة تجاريــــة ، وكــــذلك ثبــــت تــــأخر المــــدين 



٧٢ 

 

فإـنـه حتمــا يســتحق .. مـبـالغ ـفـي ســدادها لتـلـك ال.....) شــركة (

ـســنويا ، وـهــذا ـلــيس ـفــي % ١٢عليـهــا الفواـئــد القانونـيــة بواـقــع 

ٕعـنـدياتنا وانـمـا ـهـو ـمـا أكدـتـه عداـلـة محكـمـة التميـيـز الـمـوقرة ـفـي 
 والتي قضت بأن العديد من احكامها 

 ٩٠ ، ٨٨ ، ٦٧من المقرر في قضاء هذه المحكمـة أن نفـاد نصـوص المـواد 

ارـيـة أـنـه إذا ـكـان مـحـل االلـتـزام التـجـاري مبلـغـا ـمـن ـمـن ـقـانون المـعـامالت التج

النـقـود وـكـان معـلـوم المـقـدار وـقـت نـشـوء االلـتـزام وـتـأخر الـمـدين ـفـي الوـفـاء ـبـه 

ـكـان لزاـمـا ـبـأن ـيـدفع لـلـدائن عـلـي ـسـبيل التـعـويض ـعـن الـتـأخير الفاـئـدة حـسـب 

ٕالســعر المتفــق عليــه فــي العقــد ، واذا لــم يعــن ســعر الفائــدة فــي العقــد فيــتم 
ها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقـت التعامـل علـي أال يزيـد فـي احتساب

حتــى تمــام الســداد وأن تســتحق الفائــدة مــن تــاريخ % ١٢هــذه الحالــة علــي 

 .االستحقاق ما لم يقضي القانون أو االتفاق بغير ذلك

 )١٦/٥/٢٠١٠ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٣٦٧محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 )املدين (..... حيال شركة وحيث أن ذلك عني ما حتقق
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..... ومع إقـرار تقريـر اخلـربة حمـل التعقيـب بأحقيـة شـركة : رابعا 

للمبالغ املوصوفة واملتمثلة يف قيمة املواد التي وردتها لشركة 

األمر الذي يقطع يقينا بأن تلك املواد يف حوزة األخـرية / ..... .. 

األمر الـذي كـان يتوجـب ..... .. ليها مبعرفة والتي مت نقلها إ

لطلبهـا باحتسـاب تكـاليف ..... معه علي السادة اخلرباء إجابة 

، واملقدرة بنسبة / ..... نقل وشحن تلك املواد للشركة املستأنفة 

من القيمة اإلمجاليـة لتلـك املـواد وفقـا للعـرف التجـاري % ١٠

 .الذي يلي التشريع يف وجوب التنفيذ 

 نصت املادة الثانية من قانون املعامالت التجارية علي أن فقد 
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 وحيث كان ما تقدم 
ك المواد إنمـا هـي فـي السادة الخبراء يقطع يقينا بأن تلفإن ما قرره 

وحـيـث أن ـهـذه الـمـواد ـقـد ثـبـت / ..... .. حــوزة الشــركة المســتأنفة 

نقلها إلي موقع األخيرة فإن تكلفه نقل هـذه المـواد إنمـا هـي تكـاليف 

وـهـو .. باهـظـة وتـقـدر حســب الوـقـت اـلـذي ـتـم نـقـل ـهـذه الـمـواد فـيـه 

 .. األمر السابق عرضه علي السادة الخبراء لتقدير قيمته واحتسابه

ذلك أن الثابت أن من الطبيعي والمعلـوم عرفـا أن يكـون شـحن هـذه 

.. المواد له قيمة تقديرية وتقدر حسب التاريخ الذي تم الشحن فيـه 

فضال عن قيمة ذلـك المبلـغ وقـت الشـحن وعـدم سـداده حتـى تـاريخ 
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ٕوهو األمر الذي يجزم بأنه وحتـى وان خلـت األوراق مـن .. تحصيله 
فإـنــه ـمــن حـــق الشـــركة .. والداـلــة عـلــي ذـلــك المســـتندات المؤـيــدة 

وهـو .. المطالبة به التفاقه مع العرف الجاري العمـل التجـاري عليـه 

األـمـر اـلـذي ـكـان يتوـجـب مـعـه عـلـي التقرـيـر مـحـل التعقـيـب احتـسـاب 

تلك القيمة كونها مسألة فنية محاسبية حتـى وأن تـرك األمـر بنهايـة 

 .المطاف لتقدير عدالة المحكمة الموقرة 

  ذلك كان امل 

 �����9�A
�8�'�א�oj�6א�'�א��HGم����������6و�����������O..�و®(���k��(م�د��A���A���. 
������'"��I�)-����'�א�/��.%��Uزم���)L��[)s�.....������TL
��/��)��(�،�و&B��T��(�\�א�4(�(8��

�.א���(��H¡�>אم�א�+�"'�א�/��.$'��/�אد�-#�Qא�)(�\�

 مؤداها  يل نتيجةإاختصارا حيث أنتهي تقرير اخلربة و.. هذا 

١− ���)��B��;�1;��������8א���(و��3V.....(א]��8���°����X����5)��א����3Vא�3وא����
אد�وא�6��א�
�u��B6(د!���5אqو��I.....�(���!)���9W����1"'�(א��;�'��TL
&−/−/−.� 
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���)B��;�1;���3א�.....(א��Vو)��8���°��X�(ل������)��'�א�86�����٥���،�٦�������)B�8��/��|�����1وא���

 .א��6��9W�q ن� B�)u(� ��א!� �H)�gא���k86(�+�وع�](�%�א�)�(ن�

٣− �������������Q!��Aو�\��(��)8B��K�وو�]
;���א��*�i��'6A
��8�A��v'�א�
אد�&
�TLא��(:8'�א�
٢٠,٩٦١,٨٢١�����%�وh(§(��(�د!-�
ن� �������و]�U86(:'�وא��/�
ن�و����ون�����+;����Uوא�'��:

 )و;+�ون�د!-�

 ملا كان ذلك
ومـن النتيجـة ..  يبين من جملة ما تم عرضه علي عدالة الهيئـة المـوقرة بمـذكرة دفاعنـا وكان 

..... فإنـــه يبـــين وبحـــق ويقـــين مـــدي مصـــداقية دفـــاع الشـــركة .. التـــي انتهـــي إليهـــا الســـادة الخبـــراء 
 .وأحقيتها في طلباتها التي أوردتها بالئحة استئنافها 
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 هذا فضال 
والــذي أفصــح عنــه الســادة الخبــراء بتقريــرهم .. عــن أحقيتهــا فــي التعــويض الجــابر لألضــرار  

 .من واقع ما أكده من خطأ وضرر وعالقة سببية بين هذا الخطأ وذلك الضرر .. أنف الذكر 

 إال أن التقرير 
ت بالنتيجــة الـتـي ولكـنـه ـفـي ذات الوـقـ.. المشــار إلـيـه ـقـد ـتـرك تـقـدير التعــويض للهيـئـة المــوقرة  

واـلـذي اســتتبعه الضــرر عـلـي النحــو اـلـذي ..... .. انتهــي إليهــا فـقـد أكــد الخطــأ المرتكــب مــن شــركة 
 .اشرنا إليه سابقا فضال عن رابطه السببية بينهما 

 وهو األمر 
نتيجـــة ..... اـلــذي أشـــرنا إلـيــه فـــي مقدمـــه دفاعـنــا عـــن حجـــم األضـــرار الـتــي أصـــابت شـــركة  

وحتـى .. فضـال عـن عالقـة السـببية وذلـك علـي النحـو أنـف الـذكر ..... شـركة الخطأ الذي ارتكبتـه 
 .أن تطالب بالتعويضات الالزمة ..... ال يكون هناك تكرار في دفاعنا فقد حق لشركة 

  من قانون املعامالت املدنية علي أنه ٢٨٢ستنادا لنص املادة وهذا ا

�.��!�"2�k��א!��(����Wv>م��(;���و�
��Ww®�>���8(ن�א�

   منه علي أن٢٩٢وأيضا فقد نصت املادة 

�x>�)��!��
אل��Uqא�t�����!�א��8(ن���T/"�5�����א���و!���5��!�و�(��(

 مما تقدم 
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 األمر الذي يضحي ظاهرا

���'"�I�'��U .....���������A!�m)�r�[Vא�'$�ln��'��)�Xא�)B�)(�*��.�....��'�/�.....���Z!)���
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  ومن أهم هذه املستندات
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 وحيث أنه ملن املقرر .. هذا 
أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضـرر مـن مسـائل الواقـع التـي تسـتقل بهـا محكمـة 

الموضوع ، إال أن هذه السلطة تجد حـدها فيمـا هـو مقـرر قانونـا مـن ضـوابط وقيـود ، أهمهـا أن 

للضــرر متكافـئـا دون إســراف أو تقتـيـر ، ـفـإن ـعـدم  وـجـابرا يـكـون تـقـدير التـعـويض ســائغا ومقـبـوال

عدم المشـروعية  المالئمة من الضرر والتعويض يخرج المسألة من نطاق المشروعية إلي نطاق 

، وبالتالي فيجب أن يكـون تقـدير التعـويض مـردود إلـي عناصـر ثابتـة بـاألوراق ومبـررات يتـوازن 

 .افئا مع الضرر بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متك

 )٨/٣/٢٠١٨ مدني جلسة ٢٠١٧ لسنة ٥٤٧محكمة تمييز دبي الطعن رقم (
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 وحيث كان الثابت.. ومما تقدم 
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 ملا كان ذلك 
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  من عدالة اهليئة املوقرة احلكم  .....تلتمس شركة 

��Vو �:�������A!�m)�r�[Vא��.....���'��/�.....��Z!)���������"��I�5��(م�����Goو������.....'���وא�I����
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 والقضاء جمددا 
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المقـام طعنـا ..    لسـنة    عقـاري رقـم ألسباب االسـتئناف متضمنة إيضاحا مذكرة بالدفاع  

والـذي قـد نة    عقـاري كلـي فـي الـدعوى رقـم    لسـ الصادر من محكمـة دبـي االبتدائيـة في الحكم
 :والقاضي في منطوقه  -/-/-صدر بتاريخ 

 حكمت احملكمة حضوريا 
�א�د�و+� − ���ول ��,دמ N(���#�א��د� ��ن ��א���د O$א�د� ���ول �,دמ

�.�و�ود���ط�א�
�()מ�

− ����� ��وאز ��,دמ N(��� �א��د�# ��ن ��א���د O$א�د� ���ول و�,دמ

 .א�د�و+�������7א�'&ل�$).��

�.��א��7دמ��ن�א��د�#���)���N$ض�א�ط,ن����
زو) −

 وقضت ببطالن 
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6
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و��¡�>אم��)�])6'����
�(�دون�����������������������(�9،�و!��)jא��)�6� �k��)������(!�%�و ��%�د!-nم�وא�
�א��;�1;�����(��]

�.ذ�?���5*�)(�3
�������Oא�و��	

حسـبما أوردهـا مـن صـنع خيالـه وعندياتـه المسـتأنف ضـده  .. تتلخص واقعـات النـزاع الماثـل 
ال يجــوز ( ومتضــاربة فــي أنــه أقامهــا بغيــة القضــاء بطلبــات متناقضــة.. بالئحــة دعــواه المبتــداة 

 :مؤداها كالتالي ) الجمع بينها

�Vא��;�1;����:� و�t��))��)U�%.��/�5א���6ض����8;�1�(د�(� و�)�א��
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 وذلك كله تأسيسا علي الزعم من القول 
ي خـالف اسماه المستأنف ضـده علـ (-/-/-مؤرخ بأنه بموجب عقد تنازل عن حق انتفاع  
 إمـارة –.... بمنطقـة ....  رقـم زعـم بأنـه اشـتري مـن المسـتأنف قطعـة األرض " عقد بيع" الحقيقة 

ـي أن يقــوم المســتأنف ضــده .. دبــي  ـم االتفــاق عـل ـي هــذه ) بوصــفه مقــاول(كمــا ـت ـاء فــيال عـل ببـن

 !.األرض الستخدامه الشخصي ؟

 شفاهه ) املستأنف ضده(واستطرد املدعي 

�(ع���(q!ض�،����������������.��]�د���8/��.%�� $�.Vא�x�U�'8��
ن�د!-��"����'/¦�Q!�Aو�\�(��
�(U'���������������������−/−/−و��(!����/��1��;�i��)�*�5�����.
o��G����H)�����������A�٨٢١٣(م��(]����אج�

���t���م��A�..ض������!qא�'U)�/��1�)�2�5��..�������!)������g−/−/−���������5���Q����%.�����1א�/B�.א�
�G�$ز�א�)µ2�..!)א�א��#-�#������:);�t��)Bم���)A ��gא�ن����U���.�

 زعم املستأنف ضده واضح وبإفك 
�������������������Jض�ذ���$��N��5���D��)7دמ�א�ذ
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������..���N�Iط�����א�א��ن�א���

30������
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 كما استطرد قائال 

تضــمن أـنـه اـسـتأجر قـد ) بعـدما أـسـماه بيـعـا(بـأن ـهـذا العـقـد �

ـه ســدد  الفــيال مــن المســتأنف لمــدة خمســة وأربعــون عــام ؟؟ وأـن

 .القيمة اإليجاريه مقدما ؟
 ومن خالل هذا العرض يتضح مدي التضارب .. ملا كان ذلك 

 يف طرح الواقعة فتارة يزعم املستأنف ضده بأنه مشرتي لألرض 

 ببناء فيال عليها ) بوصفه مقاول(وتارة يقرر بأنه مكلف 

  عام٤٥وتارة ثالثة يزعم بأنه مستأجر للفيال التي بناها ملدة 
عمــا أورده المســتأنف لصــحة تصــوير الواقـعـة وـجـه مختـلـف تماـمـا يؤكــد يقيـنـا أن ه وـهـذا كـلـ 

 وطرحـت علـي القضـاء وردت.. وهذه الصورة الصحيحة للواقعة .. ضده في الئحة دعواه المبتـداة 
 التي كانت مقامة من المستأنف بطلب .... لسنة .... من خالل الدعوى رقم والخبرة الفنية 

�"�'�!){E8'�א�������א�)�(�Hא��(:��،�وא�����8B�ن�
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 واستطرد املستأنف مقررا 
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 وإذ باشر السيد اخلبري مهمته منتهيا إيل 


��و������� −١
א_�������)ن�����5ن�א�7)���א8)���)����2ل��)ن�א�
دא�#�
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وهـو األمـر الـذي .. علـي مـا انتهـي إليـه السـيد الخبيـر وحيث أن المسـتأنف ضـده اعتـرض 

وبالفـعـل باشــر .. للخبـيـر لبحــث اعتراضــات المــذكور بإعــادة اـلـدعوى ك  آـنـذاالمحكمــةقضــت معــه 

 :منتهيا إلي ما مؤداه .. الخبير مهمته 

 ذات نتيجة التقرير األصلي وأضاف ما يلي 
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  ذكرها املار الدعوى خالل ومن .. ذلك كان ملا 

ن المستأنف ضـده لـم يـدع ملكيـة األرض أو العقـار يتضح أ 

كمـا يـزعم بهتانـا (المبني عليها ، كمـا لـم يـدع بـأن مـدة اإليجـار 

خمسة وأربعون عام ، كما لم يشر من قريب أو بعيد إلـي ) حاليا

 .أنه سلم المستأنف خمسة مليون درهم 
 وهذا يؤكد أن صحة النزاع املاثل ال خيرج عن أن 
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ـذا  ـتأنف ضــده .. ـه ـن املـس ـة ـم ويف حماوـل

 للتهرب من هذه احلقيقة الواضحة للنزاع 

��(� لسنة   $7د���ق�و��5מ�א�د�و+���מ���������
��
0د����)�Jא�"��ن�א�ذ���#�



٨٥ 

 

���I
�)�.�����0�T�����)ون�د�=מ"�..."�و=و�א��)���Jמ�((�ن��د�
�&ل���)��Nن�א���

 ضمانا ملا سيقوم بإنفاقه علي بناء الفيال وتشطيبها

������������������tق��)$� �1�;�H)����.���?���Qא
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 وعقب حبث وفحص الدعوى .. هذا 

...  فـــي الـــدعوى -/-/-قضـــت عدالـــة المحكمـــة بجلســـة �

 .بعدم قبولها لوجود شرط تحكيم .. تجاري كلي ... لسنة 
 ومن خالل هذه الدعوى املذكورة يتضح ما يلي 

 احلقيقة األويل     
 ـبـأن جمـلـة مــا.. أن المســتأنف ضــده ـقـد أـقـر إـقـرارا قضــائيا صــريحا

 . درهم ٢,٦٣٢,٨١٣يداين به المستأنف كتكلفة للبناء مبلغ قدره 

 احلقيقة الثانية 
ـون درهــم محــل الشــيك رقــم  ـغ الخمســة ملـي كمــا أقــر صــراحة أن مبـل

علـي فـرض (يتضمن مبلغ البناء وتكاليفه المذكور بعاليـه ) ٠٠٠٠(

 ).صحة أن مبلغ الخمسة مليون يمثل دين علي المستأنف
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 احلقيقة الثالثة 
ـه مســتأجر لعــين النــزاع  ـورد ثمــة ذكــر بأـن ـم ـي أن المســتأنف ضــده ـل

ومستحق عليه مبالغ تمثل القيمة اإليجارية مما يتعين خصـمها مـن 

 ) .بفرض وجوده(أي مبلغ مستحق له 

 احلقيقة الرابعة 
ـد إـلـي أـنـه مســتأجر  ـم يشــر مــن قرـيـب أو بعـي أن المســتأنف ضــده ـل

كمـا لـم .. ا يـزعم حاليـا لعين التداعي لمدة خمسة وأربعـون عـام كمـ

 !.يشر إلي سداده لألجرة كاملة مقدما كما يزعم أيضا حاليا ؟

  احلقيقة اخلامسة
 درهـم ٢,٦٣٢,٨١٣أن المستأنف ضده زعم أنه مستحق لـه مبـالغ 

أي بإجـمـالي .. فضــال عــن مبـلـغ ســتمائة أـلـف درهــم ) قيـمـة البـنـاء(

ه خمسـة ومع ذلك يطالب بمبلغ الشـيك وقـدر..  درهم ٣,٢٣٢,٨١٣

ألـيس هـذا يشـير إلـي ربويـه الـدين المحرمـة شـرعا ! (مليون درهـم ؟

 !).بفرض صحة وجوده؟
���   ������(���و���د���$���/����و����א����
���I"�د��$�#�א��د�و+����)������������������N..�=ذא�� ����
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 الراهنة املبتدأة الدعوى خالل من النزاع ذات طرح إيل اجته فقد 
0
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ــي قضـــائه  ــر وانتهـــي إـل ــة مـــا تقـــدم وغيـــره الكثـي ــم يعبـــأ بجمـل إال أن الحكـــم المســـتأنف ـل

مخالفــا بــذلك القــانون والثابــت بــاألوراق ، .. الســابق ذكــره بمســتهل هــذه المــذكرة .. المســتأنف 

 واقـعـات الـنـزاع ،  ـفـي أســباب الحـكـم الواقعـيـة وـعـدم احاطـتـه بصــحيحقصــوره المبـطـلإضــافة إـلـي 

عالوة علي الفساد في االستدالل والخطـأ فـي االسـتنباط والتعسـف فيـه ، وأخيـرا فقـد عـاب الحكـم 

وذلك بالبنـاء علـي .. وذلك كله يجعل هذا القضاء جديرا باإللغاء .. الطعين اإلخالل بحق الدفاع 

 :األسباب اآلتية 
�

�

�

�

�

�

�
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لقصوره يف فهم األسباب الواقعية للنـزاع وعـدم الطعني م بطالن احلك: السبب األول 

تكييفه ملوضوع التداعي تكييفا صـحيحا وفقـا ألوراقـه ومسـتنداته وأنسـاق وراء 

مزاعم املستأنف ضده دون فحص لصحة وحقيقة الواقعة وأنها ال خترج عـن أنهـا 

عالقة قرض لبناء مسـكن دون التصـرف يف األرض أو املسـكن بثمـة صـورة مـن 

 .ور التصرفات املخالفة للنظام العام ص

 حيث أن املقرر يف قضاء التمييز أنه 
أن تحــدد مــن تلقــاء  أنــه يتعــين علــي محكمــة الموضــوع المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة 

ـدعوى  وأن دون أن يعتبــر ذلــك تغييــرا لســببها أو موضــوعها نفســها األســاس القــانوني الصــحيح لـل

 بمـا تتبينـه مـن وقائعهـا ق وتكييفها التكييف القانوني الصحيحعليها أن تعطي الدعوى وصفها الح
 ـقـد تقـيـدت بهــا وبالطلـبـات المعروضــة عليهــا وـلـم تغـيـر ـفـي مضــمونها وـلـم مـتـى كاـنـتالثابـتـة أمامهــا 

ٕوان العـبـرة بتكيـيـف اـلـدعوى ـهـي بحقيـقـة ـمـا تسـتحدث طلـبـات جديـدة ـلـم يطرحـهـا عليهـا الخصــوم ، 

 التـي صـيغت بهـا ي الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيـد باأللفـاظعناه الخصوم منها والسبب القانون
لتكيـيـف العـقـود المعروضــة عليـهـا غـيـر متقـيـدة بالتســمية وأن عليهــا أن تتصــدي مــن تلـقـاء نفســها 

 وأنهـا إذا مـا انتهـت التي يطلقها عليها الخصـوم مسـتهدية بعبـارات العقـد الواضـحة ونيـة الطـرفين
ـر د وأنزلــت الحكــم القــانوني الصــحيح المنطبــق عليهــا إـلـي التكييــف الصــحيح لـلـدعوى وللعقــ ـفـال يعتـب

 . جديد لم يعرض عليها بذلك منها فصال في طل

 )٢٧/١١/٢٠١٦ تجاري جلسة ٢٠١٦ لسنة ٥٥٩الطعن رقم (

 كما قضي كذلك بـأن 
المقرر أنه يتعين علي محكمة الموضوع عند فصلها في النزاع أن تتصدي 

وذلك للتعرف علي حقيقة مرماه وبما .. لخصوم لتكييف العقد الذي يربط بين ا

تضمنه من عبارات علي ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره مع االعتداد في 

ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ، وأن 

لها السلطة التامة في استخالص ما إذا كانت العالقة بين الخصوم عالقة 

 .ر ذلك طالما أنها أقامت قضاءها علي أسباب سائغة عمل أو غي



٨٩ 

 

 )١٥/٩/٢٠١٥ عقاري جلسة ٢٠١٥ لسنة ١٠٩عن رقم الط(

 ملا كان ذلك
وعلـي المسـتندات التـي تشـرف أنفـة الـذكر علـي أوراق التـداعي ، وبتطبيق جملـة المفـاهيم  

 وـبـين المســتأنف يتضــح أن صــحيح العالـقـة بيـنـه.. لعداـلـة المحكمــة المــوقرة بتـقـديمها المســتأنف 

دون أن .. علــي األرض ملــك المســتأنف ضــده ال تخــرج عــن كونهــا عالقــة قــرض لبنــاء مســكن 

بـأي نـوع مـن أنـواع التصـرفات المقـرر تصـرفا فـي األرض أو فـي البنـاء المزمـع إنشـائه يعتبر ذلـك 

  .بأنها باطلة ومخالفة للنظام العام تبعا ألن األرض ملك المستأنف ممنوحة له من الحكومة

 حيث أن املستأنف لدي ختصيص قطعة األرض حمل التداعي له 

 مل يكن يستطيع بنائها ) مساعد شرطة(من احلكومة بوصفه موظف عام 

 واالستفادة منها يف الغرض املمنوحة له ألجله 

ط)�Oא��&�ول����#����ض��������1��(ن�زو�)������������������������ ��(�C�

زو�������Jو�מ�)(ن�`�ذא�..

$�7د��..�و=����وDزא�1=�ذ��א����و���������..���7ض�5ن�)(�ون��
زو������������)\�)�
�ط����&ول���#�ذ���Jא�������

��ض���)�Nא���
���I"د��5ن�)7وמ������1א���(ن���N��#�5ن�
(ون�
(��)��א�����1د)�������������������

�N(��))ل�א��7ض��#���ط�א�,وز�وא������)�..�U"�/�
�.وא$ق�א���
���I��#�ذ��J..�و

 قودراح املستأنف ضده يستوقع املستأنف علي أوراق وع.. وهنا 

 سميات وكلها بذات التاريخ خمتلفة امل) صورية(واتفاقيات 

 مقررا له بأنها جمرد ضمان حلقوقه وأمواله التي سيقوم بإنفاقها

 ومن هذه العقود واألوراق ما يلي 

  األول العقد 

����������!)��;�'.)�uز�و)µ2و�H)�����;�..��������������'�/[���i��(�،�و���)U�%.�����iא�/��)�8���!��s�...
���/8���9������Qא�6(:���%.��..�����$��n��Q�����%.����
م�א�/�����1 ن����;�����G��5���(ق���$�Vא�S

�.�)�(�Hא�6�(!�و�+�4)��وn����.)�u(·�א�/��.%�)�א��(ول(

  الثاني العقد 

������!)���ض�������������..�;����Aض���8(ن�;�����.���'������1��mGא<�;�Q���%.��/و!د�����א� 
�Q!���Aو�\���(��%.�������٥,٥٠٠,٠٠٠א�/��(�د!-�
ن�و¦/������'��/¦����%�د!-�� �':)8�(�W���.
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�����T�4���>�وא��+��B=وא���H)������8وא�)��nل�א��)����ض�����..� ;8�����Z!)8K���[Vא������5א�6(:�;�G����
�)�.א�$
א:�(

 وجتدر اإلشارة ����
5ن�א�������Tא����دون����,��7د�=��و��������Tزא$��#�و�7���������0)��������7

��)���و�د����5א���
���I"�د����ن�3�0ل�א��د�و+����מ��������������������������

��(��#�5ن��������������
������N�7'�5�����)���N

���وز���)��'��ض�&��(��� ٢,٦�

������(�7
و=�ذא�א���8א��א�7"��	#�)��زמ��,�دמ�&���������������..���)ون�د�=מ�

�.א�����Tא�وא�د����,7د�א�����ذ(���

  الثالث العقد 

����������������������H)��)و�3Vא��(�����>)�nא��'"��I�i���iא�/���.%�،�و���)�8���Q���~�S�'و�)�����;
)�Q�����%.����/8���'��"
���G)�א��8���H)���(��?����!�وذ�����\���(&�٢,٦٣٢,٨١٣����
.�i(�د!-�����


ن� �%�وh(§(:'�وgGg'�;+��د!-�gGgو�i�gو]�8(:'�א.�(�

 وجتدر اإلشارة ����
�N�5�#�D��#�$�ض��د�#��&���=ذא�א�����Tא�����N($�#��Uدא��D��5ن������������

D)���אد�=��ذא�א�������T)���زמ���.
���ن�������Tא��د)و�)����א��ز�و��������

وذ���O���Jא��
�'�����)���#���2א�,�7د�א�(�,7د�א��7ض�א����ق�א��ذ(�������

(�����5ن�=��ذא�!...�����#�
�د)��د����,��و���2ن�א������ل�����ل����Dز=����؟

א�,���7د��,���دوמ�א�&���������������7
��)���������7د�א��������1وא������8ز�

$���ذא�5ذن���������)�א�,7د�א�������N�I��N(�Dא�,7د�א�ول�����(وא�&)�����

�!.א�,7د�א���2\�؟

  الرابع العقد 

��;�
�
!���Zو-�u����..��G��n$��'�و���..��vض����א�����8(ن�א������(!����..��ض���{2����;�
�و-
��9�����G���$��)٤٥�(��5���� ���(��)���);١/١/٢٠١٠��1��B���1−/−/−�و������;�k����Wد�����k���و�6

����!
u�..��;<�58א�����A��. ��)�����'��)"�!){E8'�א�Aאد��/.�
�
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 واجلدير بالذكر 
..����زאع�
,)�)ن���D�N�5   �������(�0ن�
دאول�א�د�و+����מ���������������


�)ن����)د�א������������]�P�������(D�7د���J��=�0)��5ن��−/−/-���#�.
�(�

�#��$−/−/−���F(����
�-/-/- �و)�
.��#�$��#�−/−/−�و����05)���د��5
����)��زמ��&�و�)��=�ذא�א�,�7د�א�����#�،������������..�����)ن��)ن�א�ط�$)ن����

�د�=�מ��5٧٠,٠٠٠"��5ن�����Tא8)����א��0س�א��
'�ق���)��Nو��د���������


���אو_���������)ن��)�����و)�(
�٢٦٠�،�����5$��#����)ن�5ن��6����5א����2ل�

$ ن�ذ��J)�زמ��&و�)��א�,7د�،�(���5ن�����..�����5د�=מ���و)������٢٩٠

א�,7د��מ�)
"�ن�א�
'�ق���#�ز)�دא/�$#�א�7)���א�M���(���(8מ�����������

��N�($�Tن��������..�طول�א��د�6א�������(�د�5ن�=�ذא�א�,�7د���)��0ج�P(�����

�.(و��N�7د�"��ن����7ض�

  اخلامس العقد 


[�א��������;���א��Q����%.�����5א�/��k86�/א��������"�وא�/���18..���א-��'��و-
�א�6�;
���1:)B.زل�)���(ع������$�.Vא�x�U�5;�"����������)��� �������;<�
!�Zא�/�(����x(وא��#�S�Zא��nא����� ن�)�"(�6
�!){Eن�د!-��)�٤٥(���9א
�.;(م�و ن��xU�'8�Aא)$�.Vع���(\�¦/'����

 وال شك أن هذا العقد 
ٕوانمــا .. كســابقة يخــالف الحقيقــة ولــم تتجــه إليــه إرادة المتعاقــدين 

ـــوح الـهـــدف  مـنـــه مجــــرد ضــــمان إضــــافي ومجحــــف للـقـــرض الممـن

للمستأنف والذي ال يمثل نصف المبلـغ المزعـوم أنـه مقابـل االنتفـاع 

 !).خمسة مليون درهم؟(

  فحسب هذا ليس 

���������������Z
~�knא�/��.%����Q��5א�/��.%��(]���אم�ذא�3א����vوאE"�א�Qא��6
�'L)>ز�وא

..�وא]�Gvل�א�6����'/¦�\�(&�?�I�1�;��A!�k8ª��-!ن�د(......)�
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 وهنا يثور السؤال 
�����=��و�א�و&����א�&���)�Zא���ذ��)�(��ن�Dط�N���3�����T������#א��0��������

$.�ل�=�و�א���������Tل���)�Jא�"���ن�א������ذ(����������������!���)ون�د�=מ�؟��

،�!�����מ؟����٤٥��،�5מ���7��N�5ل��ق�א��
'�ع��,)ن�א�
دא�#���د�����������6


5���Iמ�א��������T������Nض������و_����ن�א�����
���I"��د�����D#�א������


(�'����������!�������و�د����,7د�א����5�#��2א�ذ(�؟���������(��N��55מ��،

$�,ل�א���2/��ن�א�,7ود�وא�و�אق��5'��א��)�ن�5ن�������������T!�א�����1؟�

������������������Dد������=�و��"���I

�دق���Nא����(��א��0�����)ون�د�=מ�א�ذ

�������Tزא$��#�و�7���������0)����7
��מ�א���زج�����O��(���#��$�Nא���و�אق���

,�دو�5ن�)(�ون�"���ن���د)و�)����������و
�/���د��6���)�/�و=�و���)����

7
����ن��&��=ذא�א�����Tא��ز�وמ�؟
.!�

 ملا كان ذلك
ومن جملة العقود واألوراق التي أستوقع المستأنف ضده عليهـا المسـتأنف مرغمـا ومكرهـا 

باستغالل انغالق باب القروض البنكية في وجهه وأنه ال بـد مـن أن يقـوم بالبنـاء علـي .. معنويا 

وـهـذا يؤـكـد أن صــحة تكيـيـف العالـقـة ـبـين طرـفـي الـتـداعي ال .. ت ستســحب مـنـه ٕاألرض واال كاـنـ

.. وباإلضافة لما تقدم فقد تعددت الدالئل علي ذلـك .. تخرج عن كونها عالقة قرض لبناء عقار 

 :وذلك علي نحو ما يلي 

  األول الدليل 

�א����������..� .���2(ن���אول�א��;
[�!������A/�'���.>אع���.���������������1��*�i���)���..��א;8����1
���������������9��6��iא����א;��1���L��/���. �5;��$I)�����x4و�����Q���%.��/(م� و���٤٥>;��א��;�

�)�����Z¥���+��..��'����5�ذ�������د����$�o��(�Hو���(م�����A ول�)����8"�)���B��;���$���uن�������!����A�)���و2§
�����������������5..א�/��.%����t��8��[�Q������K" �k8l��5ذ�?��(�"(ن�א�/��.%���'AG6ذא�"(.��א�¡�

���q��2(¨�א.�
�
�
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  الثاني الدليل 
��(����#�"���د���    ��������    5ن�א������
���I"���د��ذא
��������5�Nמ�א����د�و+������מ����������
�

���I
���ز�מ��N���5)دא)����0�T�������N�������)��ون�د�=��מ��)�����5�����ل�א�������1و���د�������..א�����


��	�������5د�=��מ������٢٫٦٣٢٫٨١٣����T��������I
�������N��"א��D�#���D��$���"8���،מ�..��د�=��מ����وز

=ذא�و���O)�..�٠٠٠٠(=و�א��0�����)ون�د�=מ�א�وא�د���J(�����6מ���������.
����5ن�����D#�א����U)ن�����

��N��5��D'��ض�&��
�N$� ن�=�ذא�)P(�د�5ن�א�,����3��
��0ج���ن�����������..�א��
�אض���#���������
7دמ�

�.و�)س�$).��5���وع��ن��5وאع�א�
&�$�/..�(و�.��������3ض�

  الثالث الدليل 

��������������Iم�
�
ل�;��Gو��4�(� ن��(�
ن������ .����Ww�5א�����WLא�6�(!����9¦/'�و !�6
�(م�؟�;�!�?���l'�ذ��uض�����'��..�و�$�����tא����'���!){Eא�'��8����kא����אد�"(��[�������k ن����6��G���

����A)6א��..����!)���;�Hא���+��1��$o��'���!){2�'��8��
ع�"�����\�א���?� ن�א�)�����=��..�ذ���(ذא�]�8��

ل� ��(� ن�������������..�و���G;�5ذ�?����..�א�/���1�2��LאE}(!�؟؟�����(��#�Ww�58�����Qא���!)�{Eא

��������������������tא�>��(د�9��T�����9¥
א"���k�"�'��!){E8'�א��א���9א�4
��'�دون�2�$(ق�;��1ز�(د�9א�
�¥����B(؟����Uو� �kK2}(!א�3א�.!�

 وهديا مبا تقدم مجيعه 
يتضح وبجالء استحالة تصور أن تكون العالقـة بـين طرفـي التـداعي هـي عالقـة إيجاريـة �

ٕ وانـمـا صــحة وصــف العالـقـة أنـهـا عالـقـة ـقـرض لبـنـاء عـقـار ..أو عالـقـة تصــرف أـيـا ـكـان نوـعـه 
الغـرض منهـا الضـمان لمـا سـيتم إنفاقـه بحيـث إذا امتنـع .. حررت بمناسبته عدة عقـود صـورية 

المســتأنف عــن أداء تكــاليف البنــاء يحــق للمســتأنف ضــده احتجــاز العــين واالنتفــاع بهــا حتــى 

 .يستوفي حقه 

 ألويل إيل مجلة ما تقدم وحيث مل تفطن حمكمة الدرجة ا.. هذا 

  للحقيقة والواقع والعقل وطبائع األمور ارغم أن له صدي يف األوراق ومواكب

فـهـو األـمـر اـلـذي يعـيـب هــذا القضــاء بالقصــور المبطــل ـفـي  

 .األسباب الواقعية التي رتب عليها المشرع حتما بطالن الحكم 
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 ت مدنية التي تنص علي أن  إجراءا١٣٠وهذا عني ما قررته الفرتة الثالثة من املادة 
والقصور في أسباب الحكم الواقعية ، والنقص أو الخطأ الجسيم في ... 

أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم 

 .يترتب عليه بطالن الحكم 

 وهذا أيضا ما قررته حمكمة التمييز املوقرة بقوهلا 
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فقد ترتب علي قصور احلكم الطعني يف .. وبالبناء علي السبب األول : السبب الثاني 

األسباب الواقعية ، أنه أخطأ يف تطبيق القانون حينما رفض الدفع بعدم قبول 

الدعوى املبتدأة لوجود شرط التحكيم وذلك أنه بوصف العالقـة بأنهـا عالقـة 

قرض لبناء مسكن فال تكون هناك خمالفة للنظـام العـام وتكـون مـن املسـائل 

التي جيوز الصلح فيها ومن ثم ينعقد شرط التحكـيم صـحيحا مبـا يسـتوجب 

 ترتيب أثاره وقبول الدفع والقضاء بعدم قبول الدعوى املبتدأة 

ادي رقم  من قانون اإلجراءات املدنية املعدلة بالقانون االحت٢٠٣فقد نصت املادة 

  علي أن ٢٠٠٥ لسنة ٣٠
يجــوز للمتعاقــدين بصــفة عاـمــة أن يشــترطوا فــي العقــد األساـســي أو  -١

باتفاق الحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النـزاع فـي تنفيـذ عقـد معـين 

عـلـي محـكـم أو أكـثـر كـمـا يـجـوز االتـفـاق عـلـي التحـكـيم ـفـي ـنـزاع مـعـين 

 .بشروط خاصة

 .ابة وال يثبت االتفاق علي التحكيم إال بالكت -٢

ــاء نظـــر  -٣ ــيم أو أثـن ــة التحـك ــزاع ـفــي وثيـق ويجـــب أن يحـــدد موضـــوع الـن

 ٕالدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح واال كان التحكيم باطال

وال يجوز التحكيم في المسـائل التـي ال يجـوز فيهـا الصـلح ، وال يصـح  -٤

 االتفاق علي التحكيم إال ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع 

ذا اتفق الخصوم علي التحكيم في نزاع ما فال يجوز رفع الـدعوى أمـام  إ-٥   

القضاء ، ومع ذلك إذا لجأ أحد الطـرفين إلـي رفـع الـدعوى دون اعتـداد 

بشــرط التحـكـيم ، وـلـم يعـتـرض الـطـرف األـخـر ـفـي الجلســة األوـلـي وـجـب 

 .نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم الغيا 

 لشأن علي أن وقد استقرت أحكام التمييز يف هذا ا
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 )١٧/١١/٢٠١٣ عقاري جلسة ٢٠١٣ لسنة ١٧٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
أن المـسـتأنف ق االدعـاء الماثـل يتضـح وبجـالء عـلـي واقعـات وأوراوتطبيقـا لجملـة مـا تقـدم  

وهـو مـا يتعلـق بتنفيـذ .. ضده ذاته قد أقامها بزعم عدم وفاء المسـتأنف بالتزاماتـه واإلخـالل بهـا 

وهـو مـا يجعـل شـرط ..  ، ويجوز االتفاق علي التحكـيم بشـأنه وال مخالفـة فيـه للنظـام العـام العقد
وهـو مـا لـم .. والقضاء بعدم قبول الدعوى المبتدأة  أثاره باقيا قائما ويعتد به ويجب أعمالالتحكيم 

 .يلتزم به الحكم الطعين بما يستوجب إلغائه تصويبا وتصحيحا 

  ذلك إيل أضف 
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 والتي أسفرت يقينا 
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 أما احلقيقة والواقع وما ثبت باألوراق 

ـين الطــرفين هــي عالـقـة ـقـرض تحصــل � ـأن العالـقـة ـب تجــزم ـب

وعلي فرض جـدلي بحـدوث .. عليه المستأنف لبناء العقار ملكه 

إـخـالل ـمـن جاـنـب المســتأنف بتنفـيـذ التزاماـتـه ـفـإن ذـلـك ـيـنم عــن 

 أمرين هما 
  ألولا     
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لف الحكم الطعين هذا النظر األمر الذي يجـزم بـأن تفسـيره وتكييفـه للعالقـة بـين وحيث خا

طرفي التـداعي علـي نحـو خـاطئ ومعيـب ترتـب عليـه اإلطـراح بـدفع جـوهري وجـازم بتحقـق شـرط 
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.. بالمخالفـة للقـانون .. التحكيم بما كان يجدر معه القضاء بعدم قبول الـدعوى المقامـة مباشـرة 

 .فات عن شرط التحكيمأمام القضاء بااللت

  ذلك كان ملا 

وعلي الفرض اجلديل املنكور بأن العالقة بني الطرفني هي عالقة 

فإن البطالن املرتتب .. تصرف يف أرض ممنوحة من الدولة للمستأنف 

علي ذلك قابل لإلصالح واإلجازة إذا صدرت موافقة مسو احلاكم علي 

 الصلح وهو ما خالف التصرف ، وهو ما يؤكد أن املسألة جيوز فيها

 . احلكم الطعني مبا يستوجب إلغائه 

 بداية 

 بشأن ٢٠١٨ لسنة ١فإن صاحب السمو حاكم إمارة دبي قد أصدر املرسوم رقم 

 تنظيم التصرف باألراضي واملساكن املمنوحة يف إمارة دبي 
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يتضح أنـه وعلـي الفـرض الجـدلي بـأن العالقـة بـين الطـرفين يمكـن تفسـيرها .. ومما تقدم �

عـلـي أنـهـا تصــرف ـفـي أرض ممنوـحـة ـمـن الدوـلـة ـمـن الممـنـوع التصــرف فيـهـا ويـكـون ـبـاطال ـهـذا 

حيـث أن الثابـت .. بأنهـا ال يجـوز التصـالح فيهـا إال أنه ال يمكن وصف هذه العالقة .. التصرف 

ـذكر هــو عكــس مــا ذهبــت إليــه المحكمــة  بحيــث أنــه إذا تحصــل .. مــن خــالل المرســوم أنــف اـل

 .المستأنف علي الموافقة فإنها تجيز التصرف وتزيل عنه عالمات البطالن المزعوم 
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 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بأن 
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 )٢٨/٤/٢٠١٣ة  عقاري جلس٢٠١٢ لسنة ٣٥١الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان التصرف بالبيع في األراضي التي تمنح مـن  

الحكومـة للـمـواطنين ـفـي إـمـارة دـبـي اـلـذي ـتـم قبـل العـمـل بالتعليـمـات الصــادرة ـمـن صــاحب الـسـمو 

 يلحـقــه  ال١٨/١١/١٩٩٤ والمنشـــورة بالجرـيــدة الرســـمية ـفــي ٢/٩/١٩٩٤ـحــاكم دـبــي بـتــاريخ 

البطالن بسبب أنه تم بغير إذن من سمو حاكم دبي إعماال للقاعدة العامة بعـدم سـريان التشـريع 

بـأثر رجعـي ، إال أـنـه لمـا كاـنـت أحكـام ـهـذه التعليمـات متعلقـة بالنـظـام العـام فإـنـه يتعـين إعمالـهـا 

ـيـث ال ـبـأثر ـفـوري مباشــر ـمـن ـتـاريخ العـمـل بـهـا عـلـي اآلـثـار الـتـي تترـتـب عـلـي ذـلـك التصــرف بح

ـارا مــن  ـائع إـلـي ١٨/١١/١٩٩٤يجــوز إجــراء تســجيله اعتـب  أو نـقـل ملكـيـة األرض الممنوحــة للـب

المشتري وذلك ما لـم يثبـت صـدور إذن خـاص مـن سـمو الحـاكم بإجـازة تسـجيله إذ يتسـاوى هـذا 

اإلذن مع اإلذن بإجراء التصرف ذاته إذا ما تم في ظل العمل بأحكام تلك التعليمـات وينبنـي علـي 

أنه إذا رفع المشتري دعوى علي البائع بطلب صحة البيع ونفاذه فإن المحكمة ال تجيبه إلي ذلك 

هذا الطلب إإل إذا تحقق لهـا مـن األوراق المقدمـة إليهـا أن البيـع صـحيح وصـدر إذن خـاص مـن 

 .سمو الحاكم بإجازة تسجيله 

 )٤/١٢/٢٠١١ عقاري جلسة ٢٠١١ لسنة ٨الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
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عيـة وعـدم اإلملـام بـاألوراق الواقومن أثار القصور املبطل يف األسباب : السبب الثالث 

واملستندات وفحواها أن احلكم الطعني أهـدر حجيـة احلكـم الصـادر يف الـدعوى 

 لسنة      جتاري كلي املؤيد باالستئناف رقم     لسنة      وما فصل فيـه      رقم 

من مسائل أولية حتوز حجية وتصبح عنوانا للحقيقة وهـذه احلجيـة تعلـو علـي 

 .النظام العام 

  من قانون اإلثبات علي أن ٤٩د نصت املادة فق
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 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 

حجية األحكام تعلو علي اعتبارات النظام العـام وتقضـي بهـا �

المحكمة مـن تلقـاء نفسـها متـي تـوافرت شـروطها ولـو لـم يثيرهـا 

 .الخصوم في الدعوى أو الطعن 
 )٧/١/٢٠١٤ جلسة ٢٠١٣سنة  ل١٢٠الطعن رقم (
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 )٢/٦/٢٠١٣ عقاري جلسة ٢٠١٣ لسنة ١٤الطعن رقم (

 وكذلك قضت بان 
 أن الحجيـة المقـررة – من قانون اإلثبات ٤٩ المادة  وفق ما تقضي به– أيضا –المقرر  

لألحكام القضائية تعلو علي اعتبارات النظـام العـام وأنـه يجـب علـي المحكمـة أن تقضـي بهـا مـن 

تلقاء نفسها ولو لم يثيرها الخصوم كما أن لمحكمة التمييز إثارتها علي النحو السابق بيانه ولـو 

ت عناصر الدفع متوفرة مـن وقـائع الـدعوى وأن القضـاء لم يتمسك بها أحد من الخصوم متي كان

السابق فـي مسـألة أساسـية يكـون الطرفـان قـد تناضـال فيهـا أمـام المحكمـة يكتسـب حجيـة األمـر 

ـين الخصــوم أنفســهم ســواء ورد هــذا القضــاء ـفـي منطــوق الحكــم الســابق أو ـفـي  المقضــي ـبـه ـب

ا القضـاء الخصـوم أنفسـهم مـن إعـادة أسبابه المرتبطـة بـالمنطوق ارتباطـا وثيقـا بحيـث يمنـع هـذ

التنازع في هذه المسألة في أية دعوى تاليـة تكـون فيهـا هـذه المسـألة هـي بـذاتها األسـاس فيمـا 

 .يدعيه الطرفان قبل األخر من حقوق 

 )١٩/١٠/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٠١٠ لسنة ٢١٢ ، ٢٠٠ ، ١٧١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
التي تشرف المستأنف بتقديمها أمام عدالة مستندات وكان الثابت من خالل األوراق وال 

تجاري  ٢٠١٦ لسنة ٥٨٥الدعوى رقم وأقام أن المستأنف ضده قد سبق .. المحكمة الموقرة 
  طالبا في ..كلي 

 .مقررا بأن هذا المبلغ يمثل .. ختامها الحكم بإلزام المستأنف بأداء مبلغ خمسة مليون درهم 
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 وحيث فشلت حماولة املستأنف ضده يف تلك الدعوى .. هذا

  جتاري كلي    لسنة     رقم 
 قبولها لوجود شرط التحكيم فإذا به يتجه نحو إقامة الدعوى الراهنة دمعحيث قضي ب 

فيما عدا أنه زعم بهتانا وبال دليل بأنه .. ذات مزاعم وأباطيل الدعوى السابقة التي كان مبناها 

 :يداين المستأنف بالمبالغ اآلتية 
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 حد بال شك واأما عن املوضوع فهو 
المـــار ذكرهـــا والتـــي يتالعـــب المســـتأنف ضـــده فـــي إيـــراد  المطالبـــة بقيمـــة التكـــاليف وهـــو�
ـسـتمائة المبـلـغ يضــيف عـلـي هـذا  ـثـم تـارة درهـم ٢,٦٣٢,٨١٣ث يؤكـد بأنـهـا بمبـلـغ حـيـ.. قيمتهـا 

 قدره (ثم يضيف عليهما مبلغ مجهول المصدر بأنه أقرضه للمستأنف ، يزعم بهتانا ألف 
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 .ليكمل خمسة مليون درهم ويزعم مداينة المستأنف به )  درهم١,٧٦٧,١٨٧

 وتارة أخري 
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 هذا وبغض النظر عن املبلغ وقيمته 
يتأكد للوهلة األولـي أن العالقـة الوحيـدة التـي تـربط بـين .. فإن القارئ المتفحص لألوراق 

ـاء عـقـار وأن المســتأن ـدائن طرـفـي الـتـداعي هــي عالـقـة الـقـرض لبـن ف ضــده جمــع ـبـين صــفتي اـل

 .والمقاول المستحق لمبالغ البناء التي قام به 

 وهو األساس الذي تدور يف فلكه الدعوتني السابقة والراهنة 
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  ذلك كان ملا 

وـكــان الحـكــم الـســابق والمـحــتج ـبــه ـقــد أصـــبح نـهــائي ـبــات  

ف رقـم    لسـنة   تجـاري وعـدم الطعـن عليـه بتأييده في االستئنا

األـمـر اـلـذي يكســبه حجـيـة تعـلـو عـلـي النظــام .. بطرـيـق التميـيـز 

 .العام بما يصبح الحكم هو عنوان الحقيقة 
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 أخري ناحية ومن .. ثم ومن 

 وحيث فصل هذا القضاء احملتج به يف عدة مسائل أوليه

   ملا يفجيدر التعويل عليها وعدم معاودة حبثها مرة أخري

  ذلك من مساس حبجية حكم قضائي نهائي بات

 ومن هذه املسائل ما يلي 

  األويل املسألة 
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 وعدم اإلشارة من قريب أو بعيد
إلي وجود تصرفات ناقلة للملكية أو مرتبة لحقوق علي تلك األرض المملوكة 

 .للمستأنف والممنوحة له من الدولة 

 مما يؤكد يقينا 

�(!�،�و;����������;�H)���ض��)�A�'�AG;�5;�i��4א��iج���¸�V�'AG6ن�א� �������U�'��(و���'�AG
������!)���ks�(�����������H)א���ض�)א��>م�א�/��.%����H)�(��Qא�6�
�)��%.����2�>אم�א�/�
�،�و��Tא���>אع�-

�6(��א��(ول� �)B���)&�H)(��%�א�)�o���8'�א���ض�و��H)�
�א��kK8���.�(��>א�(���א�|�

 وحيث حياول املستأنف ضده .. هذا 
وبحكم نهائي .. ندات واألوراق تحريف هذه الحقيقة الثابتة بال مراء بالمست

يجعله مخالفا .. فإن مجاراة الحكم الطعين للمستأنف ضده في ذلك .. بات 

 للقانون ومهدرا لحجية األمر المقضي فيه 

  الثانية األولية ملسألةا 
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 وحيث جزم احلكم احملتج به باختصاص التحكيم .. هذا 
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 من ثم 
ومن جملة ما تقدم يضحي ظاهرا أن الحكم الطعـين قـد أخطـأ فـي تطبيـق القـانون وخـالف �

قواعده وأهمها ضرورة احترام حجية األحكـام النهائيـة التـي أصـبحت عنوانـا للحقيقـة وتعلـو دائمـا 

 .ضاء وهو ما يستوجب إلغاء هذا الق.. علي النظام العام 

احلكم الطعني خالف القانون واإلقرار القضـائي الصـادر عـن املسـتأنف : السبب الرابع 

حيث أقر بأن الشيك رقـم ..  جتاري كلي    لسنة    ضده من خالل الدعوى رقم 

فضـال عـن مبـالغ ) قيمة أعمال البناء(احملرر من املستأنف متثل قيمته ) ٠٠٠٠(

 الدعوى الراهنة ليزعم بهتانـا بـأن قيمـة ثم يأتي يف.. أخري  جمهولة املصدر 

الشيك مستقلة عن قيمة أعمال البناء ، وهو ما يؤكد قصور احلكـم يف األسـباب 

 الواقعية للنزاع علي حنو ينحدر به إيل حد البطالن 

  من قانون اإلثبات علي أن ٥١فقد نصت املادة .. بداية 
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 ويف هذا اخلصوص استقرت أحكام التمييز علي أن 
ـراف الشــخص بحــق  ـر قضــائي هــو اعـت ـرار قضــائيا كــان أو غـي المـقـرر أن اإلـق

 ٕر هذا الحق ثابت في ذمته واعفاء الدائن من إثباته عليه ألخر بقصد اعتبا

 )٢٩/١/٢٠١٢ مدني جلسة ٢٠١٠ لسنة ٢٩٨محكمة تمييز دبي الطعن رقم (
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 )٢٧/٢/٢٠١٢ مدني جلسة ٢٠١١ لسنة ١٢٩محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
 أمــام المقدمــة مــن المســتأنف..تجــاري كلــي   لســنة     وباســتقراء أوراق الــدعوى رقــم   

) ٠٠٠٠(يتضح أن المسـتأنف ضـده قـد أقامهـا مطالبـا بقيمـة الشـيك رقـم عدالة المحكمة المـوقرة 

أن هـذا الشـيك .. خالل الدعوى المشـار إليهـا وزعم المستأنف ضده من .. المحرر من المستأنف 

 محرر عن مبالغ مستحقة له وهي عبارة عن 

−���9!����A�\����(٢,٦٣٢,٨١٣���������i(�د!-��g8(:'�א����
.�iو]������
����������د!-�+;�'�gGgو�'��:)§)hو�%�
ن� ��gGgو�(��H)��8�(ل���; �'��8�A
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ــالغ � ــدعوى رقـــم   .. أي أن إجمـــالي هـــذه المـب هـــي ذاتهـــا قيمـــة الشـــيك المـــذكور محـــل اـل

 .تجاري كلي أنفة الذكر.... لسنة 

 الراهنة الدعوى يف يأتي ثم 

 ���������A!���8�(ل����(�Hא�$��������������G)�٠٠٠٠(��>;����B(.(���ن�8�A'�א�+�?�ذא; �'�8�A�5�;�'��n$��
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 الف اإلقرار القضائي الصريح وهو ما خي
�������������������������������#��)������
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 به لذلكنتأما وأن حمكمة أول درجة مل ت

������4X)��)��B8oU�T���6��Z#�����א���qא�
��B����k��
!�א�)4��n�
ن�وא�.)�����xא���(4��
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احلكم الطعني خالف القانون حينما قضي بإلزام املسـتأنف مببلـغ : السبب اخلامس 

دومنا أن يبني يف أسـبابه مثـة ) ٠٠٠٠(قيمة الشيك رقم (مخسة مليون درهم 

وسـبب  املبلـغ أو أنـه مسـتحق يف ذمتـه دليل علـي اسـتالم املسـتأنف هلـذا

أن مجلة األوراق تؤكد براءة ذمته من هذا استالمه من املستأنف ضده وبرغم 

الشيك احملرر كضمان فقط وبرغم إقرار املستأنف ضده املشـار إليـه يف السـبب 

 .السابق ، وهو ما يعيب احلكم الطعني ويستوجب إلغائه 

 اءات املدنية علي أن  من قانون اإلجر١٢٩فقد نصت املادة 

١− �،� )B��;������|א���)([qم�;��1א)oUqא�k8+�
אل� ن�Uqא�t����T{
���;� 9)���وא� �א��:�� 5�� '6A
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 ...............�و}
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 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
 ـمـن ـقـانون اإلـجـراءات اـنـه يـجـب ـفـي ١٣٠ ، ١٢٩المـقـرر وفـقـا لـمـا تقضــي ـبـه المادـتـان �

جمـل جميع األحوال أن تشتمل األحكام علي األسباب التي بنيت عليها وأن تشـتمل علـي عـرض م
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لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصـوم وخالصـه مـوجزه لـدفاعهم الجـوهري ثـم تـذكر بعـد ذلـك أسـباب 

الحكم ومنطوقه وأنه يترتب علي القصور في أسباب الحكم الواقعية بطالنه مما مؤداه أنـه إذا لـم 

 تحط المحكمة بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة أو لم تتنـاول مـا أبـداه الخصـوم مـن دفـوع

وما ساقوه من دفاع جـوهري أو لـم تـودر األسـباب التـي تبـرر الـرأي الـذي اتجهـت إليـه والمصـدر 

 .الذي استقت منه قضاءها ، فإن حكمها ال يكون بمنأى عن البطالن 

 )١٥/٢/٢٠١٢ مدني جلسة ٢٠١٠ لسنة ٣٤٠ ،٣٤٣الطعن رقم (
 )١٠/١١/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٥ لسنة ١٢٩الطعن رقم (

 )١٠/٤/٢٠١٣ تجاري جلسة ٢٠١٢ة  لسن١٩٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
الطعــين أنــه قضــي بــإلزام المســتأنف بــأن يــؤدي مــن خــالل مــدونات الحكــم وكــان الثابــت  

محـل شـيك الضـمان والسـابق الفصـل فيـه فـي الـدعوى (للمستأنف ضـده مبلـغ خمسـة مليـون درهـم 
مـن قـد اسـتلم هـذا المبلـغ وذلـك دونمـا أن يـدلل علـي أن المسـتأنف ) .. رقم    لسنة  تجاري كلي

هــذا المبلــغ مــا يفيــد أنــه أدي فلــم يقــدم المســتأنف ضــده .. أو أنــه مــدين لــه بــه المســتأنف ضــده 
ٕ يقــدم تحويــل بنكــي أو إشــعار ســحب وايــداع أو إيصــال موقــع مــن المســتأنف لــمو.. للمســتأنف 
 أو أي شيء من هذا القبيل .. باالستالم 

 م من املستأنف ضده مكتفيا مبا ورد بالعقد الصوري املقد

 واملثبت فيه الزعم باستالم املستأنف هلذا املبلغ 
 �J(��������I
�Mמ����N�5ن�א���2/�$#�א�,7د�5)"��$#�א���د�א���2#�����5ن�א���

5��"��ن�������Tא��ذ(و�(��1�7=ذא�א�����Tא��ز�وמ�)�٠٠٠٠(���מ�.�(�

 ومما يؤكد صورية مجاع ما ذكر يف هذا العقد 

ار القضائي الصـريح الصـادر عـن المسـتأنف ضـده ذلك اإلقر�

من أن ذات الشـيك رقـم .. في الدعوى رقم    لسنة  تجاري كلي 

حرر من المستأنف لقـاء مقابـل البنـاء والتشـييد للفـيال ) ٠٠٠٠(

 ملكه فضال عن مبلغ ستمائة ألف درهم ومبلغ أخر مجهول 
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 .المصدر والسبب 
 ولعل هذا اإلقرار 

ة مـزاعم المسـتأنف ضـده المسـطرة بالئحـة دعـواه الراهنـة يؤكد يقينا عـدم صـح

فيمـا .. ويؤكد أيضا صورية ما سطر بالعقد موضوع هذه الدعوى وعدم صحته 

ـغ الخمســة  أورده زعمــا مــن أن المســتأنف قــد اســتلم مــن المســتأنف ضــده مبـل

 .مليون درهم المزعومة 

 وهو ما كان يستوجب علي حمكمة أول درجة 

 ����)���~�Zم��������� ن���
��/��'�א]�Gم�א�/��.%��#�?�א�)�\�א�>;�G��/��..���Uو
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احلكم املطعون فيه قصر يف تسبيبه لعدم حبثه وفحصـه ومتحيصـه : السبب السادس 

عقد تنازل عـن " للدفاع اجلوهري الذي أبداه املستأنف نيال من العقد املسمي 

لتزوير واختـذ كافـة سند الدعوى الراهنـة ، حيـث طعـن عليـه بـا" حق انتفاع

اإلجراءات القانونية حيال ذلك ، إال أن املخترب اجلنائي رد املأمورية بزعم عدم 

حضور املستأنف دومنا أن يدلل علي أنه قد مت إخطاره باحلضور ،هذا وبدون أن 

تتيقن حمكمة أول درجة من زعم املخترب اجلنائي قضت برفض الطعن بالتزوير 

بطل يف التسـبيب واإلخـالل بالـدفاع املـربرين إللغـاء ، وهو ما يؤكد القصور امل

 .احلكم الطعني 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 
أن األحكــام يجــب أن تقــوم علــي أســباب واضــحة تــنم عــن تحصــيل المحكمــة 

وفهمها الواقع في الدعوى وأن الحقيقة التـي استخلصـتها واقتنعـت بهـا قـد قـام 

به القانون ، فإذا كان الحكم لـم يبـين سـنده فيمـا قضـي عليها دليلها الذي يتطل
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به فإن هذا يكون من شأنه أن يجهل األساس الذي قام عليـه الحكـم المطعـون 

في قضائه مما يعجز محكمة التمييز عن مراقبة صحة تطبيقـه ألحكـام القـانون 

 .ويكون مشوبا بالقصور 

 )٢/٣/٢٠٠٩ تجاري ٢٠٠٨ لسنة ٢٦١الطعن رقم (

  بأن كما قضي
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 )٢٧/١٠/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٠٠٩  لسنة٥٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ومـا ثبـت واألصـول والثوابـت أنفـة البيـان علـي أوراق النـزاع الماثـل وبتطبيق جملـة المفـاهيم  

مــن شــأنه أن يغـيــر وجــه اـلــرأي فــي هـــذه ـقــد تمســك ـبــدفاع ـجــوهري يتضـــح أن المســتأنف .. فيهــا 
عقد تنازل نهائي عن حـق " المسمي  -/-/-وهو الطعن بالتزوير علي العقد المؤرخ .. الدعوى 

ثــم قــام باتخــاذ كافــة اإلجــراءات القانونيــة حيــال هــذا الطعــن .. ســند الــدعوى الماثلــة " االنتفــاع 

 .بالتزوير 

  -/-/-وبالفعل وجبلسة 
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 ومل يرفق بهذا الكتاب مثة ما يفيد أنه قام بإخطار املستأنف 

 وفق صحيح القانون باحلضور لالستكتاب 

�����!)4�E����2א��Lو�Z#אن�א�
���(و��ون���(ن�א��6L2ذא�و�(�������A�%.���و��(�2ذא�"�(ن�א�/
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 وبرغم عدم حصول ذلك .. هذا 

 وعدم ثبوت مثة تقاعس يف حق املستأنف 
قضت المحكمة االبتدائية مباشرة برفض الطعن .. وبدون بحث أو تمحيص 

رد علي العقد ثم زعمت بأنه سند صحيح ملزم بالتزوير ، وبصحة اإلمضاء الوا

 !!).وهو ذات العقد الذي قضت ببطالنه !!(بما فيه ؟

 مما يؤكد أن حمكمة أول درجة طرحت هذا الدفاع رغم جوهريته 

 وأنه من شأنه تغيري وجه الرأي يف الدعوى إذا حتقق 


ل� ��(م�א������������������K�5א��;��;)������1��6���G��9]���و���T([�Vن�א�/��.%�:)���Jא���
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 وحيث مل تفطن حمكمة أول درجة 
�����������������N�
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م املطعون فيه أخطأ يف تطبيق القانون ، فعلي الفرض بصـحة مـا احلك: السبب السابع 

 فإنـه كـان جيـب عليـه أن يقضـي ،قضي به من بطالن العقد سند هذه الدعوى 

مبا كان يسـتتبع القضـاء بـإلزام .. الطرفني لصاحل بإعادة احلال إيل ما كان عليه 

التسليم ، وكـذا  حىت متام -/-/-املستأنف ضده بأداء مقابل انتفاعه بالعني منذ 

القضاء بإلزامه بتسليم العني إيل املستأنف ، مبـا يؤكـد أن هـذا القضـاء أجحـف 

 .حبقوق املستأنف مبا جيدر معه إلغائه 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن٢٧٤فقد نصت املادة 
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  علي أن ٢٧٥كما نصت املادة 
ــي كـــل مـــن  ــبطالن أو الفســـخ أو بـــأي ســـبب أخـــر وتعـــين عـل إذا أنحـــل العقـــد بســـبب اـل

جاز لكل منهمـا أن يحـبس مـا أخـذه مـادام المتعاقـد األخـر لـم المتعاقدين أن يرد ما استولي عليه ، 
  .يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضمانا لهذا الرد

 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
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 )١٣/٥/٢٠١٢ عقاري جلسة ٢٠١١ لسنة ٤١٣الطعن رقم (

 

 



١١٣ 

 

 كما قضي بأن 
 من قانون المعـامالت المدنيـة إذا تقـرر بطـالن العقـد ٢٧٥ ، ٢١٠وفقا لمفهوم المادتين 

لعدم مشروعية المحل فإنه يترتب علي ذلك التـزام كـل مـن المتعاقـدين بـأن يـرد مـا اسـتولي عليـه 

يجوز مع الرد الحكـم بـالتعويض إذا مـا صـاحب التصـرف الباطـل خطـأ مـن من المتعاقد األخر ، و

أحد طرفيه نتج عنه ضرر للطرف األخر ، وقـد اسـتقر الـرأي علـي المسـئولية عـن التعـويض فـي 

هذه الحالة هي مسئولية ناشئة عن الخطأ في تنفيذ العقد في الفترة من تاريخ إبـرام العقـد وحتـى 

 من يطالب بالتعويض إثبـات عناصـر المسـئولية مـن خطـأ وضـرر تاريخ تقرير بطالنه ويقع علي

ـع حــاالت  ـد ـبـه التعــويض ـفـي جمـي ـة بمــا يتقـي ـد التعــويض ـفـي هــذه الحالـي ورابطــه ســببيه ، ويتقـي

المـسـئولية ـمـن حـيـث ـمـداه وبـسـلطة المحكـمـة الرحـبـة ـفـي تـقـديره دون التقـيـد بالضــوابط والمـعـايير 

 .لفوائد بنوعيها التعويضية والتأخيرية والشروط التي يجب توافرها للحكم في طلب ا

 )٢٤/١١/٢٠١٣ عقاري جلسة ٢٠١٣ لسنة ١٥٦الطعن رقم (

 وقضي أيضا بأن 
أنه ولئن كان من مقتضي إعمال األثـر  – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة –المقرر  

أن لعـقـد ، بطالـنـا مطلـقـا واـلـذي يرـتـد بـهـذا اـلـبطالن إـلـي ـيـوم صــدور االكاـشـف للحـكـم ـبـبطالن العـقـد 

يزيل العقد في خصوص التزامات طرفيه التعاقديـة منـذ إبرامـه ويعـاد المتعاقـدين إلـي الحالـة التـي 

اـلـذي وـيـرد الـبـائع اـلـثمن إن كــان ـقـد تســلمه كاـنـا عليـهـا قـبـل التعاـقـد فـيـرد المشــتري المبـيـع للـبـائع 
 مـن ٣٢٤ ، ٣٢١ ـ ٢٧٥قبضه وذلك إعماال لقواعد رد غير المستحق المنصوص عليـه فـي المـواد 

أال تكـون هنـاك اسـتحالة فـي التنفيـذ ، وقـد تتمثـل إال أن شـرط إعمـال ذلـك قانون المعامالت المدنية 
هذه االستحالة فيما قد يثيره أطراف العقد أو خلفهم العـام مـن منازعـات بشـأن حالـة المبيـع فـي الفتـرة 

وذلــك بتحديــد ســند لتســليم وحتــى تــاريخ الحكــم النهــائي بتقريــر بطالنــه وامــا بــين إبــرام التصــرف 
وحيازة المشتري للمبيع خالل تلك الفترة والمحـدثات والزيـادات التـي طـرأت عليـه كـالزروع أو المبـاني 

ـد الـتـي أقيمــت علـيـه  ـار بشــأن فواـئ ـل مــا يـث اـلـثمن الــذي قبضــه البــائع والتعويضــات وكــذا ـفـي المقاـب
ٕفــي هــذا الشــأن أنــه وان كــان والقواعــد العامــة المســتحقة لكــل مــن الطــرفين إن كــان لهــا مقــتض 
 .المشتري ال يعذر في األصل بجهله بعيوب سنده 

 )١٢/٥/٢٠١٣عقاري جلسة ٢٠١٢ لسنة ٤٠٨ ، ٤١٥الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
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 هذا وحيث قضت حمكمة أول درجة 
أن يؤدي للمدعي ب) المستأنف حاليا(وبإلزام المدعي عليه "............. 

بالرسوم ) المستأنف أيضا(وبإلزام المدعي عليه ............ مبلغ 

حاماة ، ورفض مادون ذلك من والمصاريف وألف درهم مقابل أتعاب الم

 " .طلبات

 مما يؤكد أنها قضت بإعادة احلال إيل ما كان عليه 

 لصاحل املستأنف ضده فقط بل أنها أعطته ما ال يستحق 

 ه للمستأنف وما مل يؤد
���I
�)\�(�ن�..�و$#�א����7ل��מ�
7"#�� ��د�6א���ل��)����#�Dن����Z��&��N(א���

�:و$��7����7ون�5ن�
7"#�� �زאמ�א���
���I"د������)�#�..�)�����).��

�Vو �:�����)��B��;�|��'�א����kא����א;��1(<(��s�i������א�6�/������¡�>א�
��T و�������A�5��6������8/��.%�،�و ن�����t;�5א���6ض�����

��U(ز���و���i6���oא���א;�1.�
��)�.)g�:����������k�s�G�$�)�������kא.�$(;�)���%.���/8���Zد��¡�>א�����ن��

�����U(م�א��/�����
א�����tA−/−/−א���א;�1;�5א��9¥$������5
٢٦٠,٠٠٠��)�
���[�����9���(�د!-J��Xא��������)8(�و!د����/U

�)�.א��;
[�!�������A/�'�����.>אع���.1
�)��K�)g�:��3)�l���
د��/��Lو�Hو2زא����i������iא�4���'���'���)(د����)��..

�
��L2א�Hא��(�2��g�)B����)8���'u>אم�א��m�4א����5&(�-



١١٥ 

 

�1�ذ�����(��.�

 وحيث أن حمكمة أول درجة مل تفعل ذلك 
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وحيث أن هناك مسألة أولية مطروحـة علـي القضـاء يتوقـف عليهـا : السبب الثامن 

يف الدعوى الراهنة ، وهذه املسـألة هـي صـورية العقـد سـند التـداعي الفصل 

  وبطالنه ملخالفته للحقيقة ، وهو األمر املطروح من خالل الـدعوى رقـم      لسـنة 

فهو األمر الذي يسـتوجب ..مدني كلي والتي ال تزال حمل التداول والتناضل 

 .ر ذكرها وقف النزاع املاثل تعليقيا حلني الفصل يف الدعوى املا

  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ١٠٢فقد نصت املادة 
تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها علي الفصل 

في مسألة أخري يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون ألي من 

 .الخصوم تعجيل الدعوى 

 أن ويف هذا الشأن استقرت حمكمة النقض علي 

���!��
ن����١٠٢و��(�����א��(د������9–�و;��Q#-�H)�A����Z�L�)��1א8oj'���������–א�.)�A�5���

م�.>א;(�������������nXא��U �WK��)���;ن�
o���*)���1�
A%�א����6�)��H)��א�LEאHא�3א��.�'� ن�א�

ن�����o�
[�و ن�;����א�����ol���)�����Vز�����k��n$ن�א�
��oو��'�
��nXع�א
���
��5��;�)��;�$��

���
nXא�)-WK��|א�/��'�א�����������������)�.
.)A�)B�u)nא����k�����Vو�'�8ojא�'��V�5و�;��L!)م��
��o>א�)B��;�%A
�.�|�א]�)(.����L'�א��(ز;'��א�/��'�אqو��'�א�|���

 )٣/٦/٢٠١٤ جلسة ٢٠١٤ لسنة ٦٨عن رقم الط(

 وكذا قضي بأن 
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 ملا كان ذلك 
وـمـن جمـلـة األســباب اـلـواردة بـمـذكرة االســتئناف الســابق تـقـديمها وـفـي الـمـذكرة 

يتضح وبجالء مدي بالبطالن والعوار الذي عـاب الحكـم الطعـين بمـا .. الحالية 

 .يجعله جديرا باإللغاء 

 بناء عليه

 : عدالة احملكمة املوقرة احلكم يلتمس املستأنف من
 .االستئناف الماثل شكال بقبول : أوال 

ـزام رافعهــا : ثانيــا  ـدعوى واـل ٕوفــي الموضــوع بإلغــاء الحكــم المســتأنف والقضــاء مجــددا بــرفض اـل
 .بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 
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 وعلي سبيل التناوب 
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 وعلي سبيل االحتياط الكلي 
يـنــدب ـمــن لدـنــه خبـيــرا تـكــون لة األوراق إـلــي مكـتــب الخـبــراء ـبــديوان ســـمو الـحــاكم إحاـلــ 

ومســتندات اـلـدعوى وـمـا ـقـد يقدـمـه الخصــوم ـمـن مســتندات مأموريـتـه بـعـد اإلـطـالع عـلـي األوراق 

وبيـان حقيقـة التعاقـد .. أخري لبيان عما إذا كـان العقـد المـدعي بـه هـو عقـد صـوري مـن عدمـه 

 هـنـاك تكلـفـة لبـنـاء العـقـار ـمـن عدـمـه وـمـن اـلـذي ـقـام بـهـا ـفـي حاـلـة ـبـين الـطـرفين وعـمـا إذا ـكـان

وعـمـا إذا ـكـان هـنـاك مديونـيـة مقاـبـل ذـلـك تســتحق للمســتأنف ضــده ـمـن .. ومـقـدارها .. وجودـهـا 

وعـمـا إذا ـكـان المســتأنف يســتحق ـلـه مديونـيـة طــرف المســتأنف ضــده مقاـبـل االنتـفـاع .. عدـمـه 

 إداريـة أو غيـر إداريـة ومسـاع شـهود الطـرفين دون بالعقار من عدمه ولخبير االنتقال ألي جهة

ـا لكاـفـة أوجــه عناصــر اـلـدعوى  تحلـيـف يمــين وـفـي ـكـل الحــاالت للخبـيـر كاـفـة الصــالحيات تحقيـق

 .وتحقيق دفاع الطرفين توصال لوجه الحق فيها 

 وكيل المستأنف           
 

    المحامي              
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��	���א�ط,ن����
�))ز��:�א��و"وع�

.... فـي االسـتئنافين رقمـي .. قام طعنا في الحكـم الصـادر مـن محكمـة اسـتئناف دبـي الم

  والقاضي منطوقه -/-/-تجاري الصادر بجلسة . ....لسنة ..... ، 

 حكمت احملكمة 

�Vو �:������A!�m)�r����[Vع�א
����
���.....�'����/��.....�Z!)����)�5����(م�����א�
�)��)Uא�4(;�(ن�(�������������)����א�64��iو�2�>אم�א�4(;��(ن����ن���د�o>א�k��6��

��������\�(��Q��ن�
��٨٣/٤,٣٠٥,٩٥٧(���(��m�n8���)8B����)8���5א�64
��)8B��<� د!������������9د!-��،�و)�n�و�،�i�L!����5א�;�'(���و�(�3א��(]n�)��

�9)�)j6(��א� ��'u)��.�)�\�א�����i،�و ����3(�
��)���.)g�:�������A!�m)�r���[Vع�א
���
���.....��'���/��.....��Z!)���)��5����(م����א�

���Q���%���������)�א��m�nא�64
ن��� �\���و�(���،�و�)�n&������،�و �>������
�6(��אj(�(�9،�و�n(د!�9�)�\ �k�)��.��א�����iد!-���

�و�د�(�ن�א��(מ�א��
دא	#�&�د���ن���(���د�#�א��
دא	)�..�=ذא�

 وكان قد قضـي -/-/-تجاري كلي ، وقد صدر بجلسة ..... لسنة ..... في الدعوى رقم 

 في منطوقه بما يلي 

 حكمت احملكمة

������)�8B��;�1;���(���(�¡�>אم�א���)Uن�)�8��;��������1)א�4(;����)���5��ن���د��)����)�
)�Q���
ن�����\�)א�64��(��٦١/٢,١٧٢,٣٥١���،�%�!)��nא��\�����،�و�)���د!-

�6(��אj(�(�9و!�����(�;�א�ذ�?���5*�)(�3 �k�)��.و �%�د!-���
�O	א�و����

 وقــائع ومــزاعم مخالفــه مــرتال فــي الئحتهــاضــده الــدعوى المبتــدأة طعــون أقــام المصــرف الم

الطـــاعن األول الل الـســيما ـمــا انتـهــي إلـيــه ـمــن الـقــول ـبــإخ.. الســـند واـلــدليل للحقيـقــة ومعدوـمــة 
 :من خالل الئحتها باألتي مما حدا به ليقيم الدعوى زاعما بالتزاماته 
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���!)��������. −/−/−���Q���
ن�����?�א�64���tא�)���(;�5אqول�����م�א�4�� �
����G�����'���)A2�k���
8���?��
م�א�)������� ن����;����(L
�(ق�&�$�Vא�Sא�����;

���5;�9!)(;)�1�! �x�)*�+ول� �x�)*�+�3)�����xl���(������;�?�وذ�
4Aول������qض���?�א�4(;�5א!q6'�א)�������A!�(.....������'���)�2���$�o���?�وذ�

��)-!��A٩,٠٨٠,١٤٣�����'���(�د!-�gGgو����
ن� ��%�و�(:.)��hن�و
������'6�/�
�#א�א�)��\����٪�٤٨;��� ن��+(!��א�)�?���/�)����)�..�و !�6
ن�د!-��-�5��

���Q!���A�\���(��
�����٤,٣٣٦,٠٣٥و-����(�د!-�:)hGgن�و
������'��6�! '�'���[�
gGgن� �%�و¦/'�و
gGgن�د!-�و
(.  

 كما استطرد البنك زاعما 


����#�=�ذ��א����א(���������� �
���ن���%5٤٨ن��Z��&5א��������J(������������د�=�������������..����N�Iد�


��מ�(و�N���5���)7وמ��
���I)��=��ذא�א����ز���1ط����ن�א���ول��������5�1���7..�א�,�����7א��ز�����P�����D�O؟�

����.���
����7אD�\�(����������(8ذא�א��
�מ�א�ط���ن�א��������..�و���د��6,)��������)�א�
'�ق���#�()')��א�

�.���05�O��O(��#�D�ط���دد�

 واستكماال لسلسلة املزاعم الثابت بطالنها مجيعا .. هذا 

�����������������������Q!��A�\��(�����ذ�����u�����A�����5א�/��אد�و .;�%�A
����A�5;)4א�)�?���ن�א��!�A
6
ن�د!-���������������(�د!-����٤,٣٠٣,٣٧(����و]Uوא�'�:)hGgو�%�� �'gGgو�':)hGgن�و
����'6�! �(��)�و�

�(!����(م�א�/�אد�٪�١�Jع�و./)��!!��/�=����U.�
���������05و�ن�

الطـاعن األول فـي ذمتهـا ) زوجها(زعم البنك بأن الطاعنة الثانية قد كفلت 
 .ضمانا لسداد المبالغ المستحقة عليه .. الشخصية  

 وتأسيسا علي هذه املزاعم.. هذا 
��.�������0'����وא�
��#�����1/�$��#���..�$�7د�����5מ�א������Jא��ط,��ون�"��د��د���وא��א�
��دא1א���


�و)�Nא�وא�,��א�&�)������������Jد�א����,
�\(��O0ص�$�#�א�2وא��/����..����7)��7وא�وא��

�#
وא�

��(��
�:א�
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 أوال الثابت 

����������A!ض�!qא���64Aول�q�5א;)��(B�U(������١٦٦٠?�א�4/��'�v�)(א��
١٦٣٦,٣٠�t������¥����–�'��K�)Kא��H)��A!
�'�א���4�&�–�9����(!�9–�د���¡��

�����qدא:��9א�Z���'�=/��'�o���1د����G��..�����)B��;����و��A !אد� ن��
5���.
o��G��)�1�! �x�)*�+ول� �x�)*�+3)����xl���.�(�

  ثانيا الثابت أن كما 

������������
ل���nl���Q��ن�

��Lא�4(;�5אqول��1�2א��m�nא�64�
����;��G�$א��H)�(ض���A������"#א���$. ���..��������m��nن�א�������L)$ذא�����¡�

������¹�$��5�����B���ض�"��$��5�������¹"�א��$��5����¹"�א:���א�$
"�،�و��"�،�و�
��3V
��(�����������..�"א��nو�(�3وא�86$�qא�m��ªو�'����
[�א<�....�و��

�������)-Ww�1�2�..�����(�nض������א"��(�(�I(������18�/���ض���(ط�א�/A و�،�
)���!){2�'8�A(������8/������QWv(�،�وא�$
א:������!){8'�2�A(�������،�و�
א:

�18/��Wع�(א����J��'(/.١�.(٪�

  ثالثا الثابت فإن وكذا 

8����������..��H;���ذ�?���� .��و�(�)�(��A�k�)"�������Sم�
B$����[و��ون�
�����:)���t�<א��!)�
ن�&)�\�����Q!�A)� !�ً(�و��(Hאً�(א�6o��٩,٠٨٠,١٤٣�


ن� �$(�و�(:��gGg'�و !�6
ن�د!-�(د!-��.)hن�و
����'6/���.( 

 وبأن الطاعن األول سيتحمل

��v�(�)�Q!���A�٤,٧٤٤,١٠٨�����)86(:�(�د!-�
ن�و]������'��6�! '�'��6�! �
��٪���5(٥٢ ���Z/)'�)�(:��وh(.�'�د!-�� �$(�و��و !�6
نhن�����Vً
A

�)��.אq!ض���(�ً(�;�����S�)���8�A��5 ;8(ل�;���-#�Qאq!ض
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 وبأن املصرف سيتحمل 

��v�(�)�Q!���A�٤,٣٣٦,٠٣٥������'����(�د!-�[�'��:)hGgن�و
������'��6�! 

ن�د!-�gGgن� �$(�و¦/��و
gGgو�(�'(/���Z ٤٨٪��

ونفاذا لذلك
ً

 

��m��nز;��א��������������(�/���?��)���(�u ���A���.���٤٨�٪���!)����5א�6�)����6�
�Qº)�2(م����(�����������Z!)��
ن�א��/�=��kא�6.)����'�$�)��)��?�و .����..�وذ�


م�����WL-#א�א��8���T�n/��.%�אqول���[�1���)��H)���:�
5−��
�).���ط�א��7ض(���2����5

�−���(U
�).���ط�א�'�	د�����5�)6

�).���و�/�و�&�و$�/�و��وמ(�D����5"�$)��−ج

�.���5��ط�א�
�I)ن�وא�&)����وא�"�)��−د

�=−��(�(0I

��ع�(�א�'وא	د�א������١.�(٪�


م��������������#א�א��>�Hא�>;-���o���k��$(ق�;��� ن�����.Vא�S�)8"
��2�QWL«�א�4�(;�5אqول�������..����º)�B�.א���6��?���אد���Qوذ�[�5���

��אد����;Vودون�א�?�����ذ���;�H)����-(�،�و�(�)��;
���(ط��/Aqא

ن����q)�������Qو�m)uوא�/�8(�3א�|������mא�64nא��)B��* �
���*)���/A ض�و��������א����;�..���(;�5אqول��������א�4�����א.����

��אد����אد-(�����..�א�/�
م��/�����\�)��(���)����ن�-����¼L
�������. �V2
'�.
 .����m�n8وB8n������V(���5א���

فضال عن قيام املصرف املطعون ضده
ً

�
����������8�/����~�'��.
���א����;�\�)(��'�)�¡�"���'��W������
א:��"

�����Lم�و��;��w!ن���������������
.)����5א�������(ق�;����ذ��?� و�]$��'�אhد�

��������m ن��)�n8���\�)��(��Z �%������!!��8��/��)����8(�و ن���[V

�������;�V2�m)������V�'����Wא���������
א:$�)��"�'�����وض�א��=(!����א�
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�������m¡ن�א�..�وא��K"q��5ذ�?����!!�"�n������
א:���)��(م��/A
���א��Jم���������'��א"�8�
ن�و�(�6����$.)�و��")'��(�$'���+�ع�وא�

������iول�و�qא�4(;�5א�.�

 وبعد ذلك كله
�#
I��(�����&س�$��#�5دא�1א������7
א��ط,��ون�"��د���)��7)מ�د���وא��א���
��د����65ز�מ�5ن�א�

��#�א��Mמ���ن�5ن�א��و�אق�وא����
�دא/���������..�א��
زא��/�وא308ل��.����������#$�1א�ط��ن�א�ول���������

�����ود�א�
,���د���و5ن�א��&���א��ط,ون�"�د��=�و���ن��05ل����
زא��
��Nو�����������0..�
P(د�א�,(س���

�D��5ن�א��&����א��ط,�ون�"�د����מ������..�א�
#�)���5ن�
�'�ذ�و$��������7و�د����,�7د�و����ن��)����������

��7���N��(������

زמ��ذ��J��#�א���و�א�ذ���و����(.�

 وإبان تداول الدعوى املبتدأة أمام عدالة حمكمة أول درجة .. هذا 

  حكما متهيديا -/-/-باجللسات أصدرت جبلسة 

 خبري مصريف تكون مهمته كالتايل بانتداب 

� �;/�� ن�" �و�( )B��� '���אG*Eع�;�����%�א��;
[�وא�/���א�3א�
� Q�o��� Ww� 
لu � 5�� 
مnXא� �����Qد
l²� Ww� !
u� 
د� و�6���

�א��=(!�'� ���وא���( 3G=/א�� �و"#א ]�� � ��s!א3 Z � � و 3G[وא��א
�..."�.א�
!�A'�وאo�E¥و.�'�א����8'�

 وذلك لبيان

 �− �)8Bم����Jق�א�)$�Vوא�i��4א��i��'AG6א�.�
������−)B��kא���m�4وא��m�*�k"���;�3)�א<��Vא��. 

�א��m�n−ج ���U � ]��� Vً
uو� i��4א�� i�� �א</(� ��$n��
��)�א���אHא�(א��;��)(�*��.�

���x*�)(�3ود�(ع�*��א���א;�1−د�~�.�

!����א��(ط�����Hدא �k�([��W(�����U�uو�Z �»2ل�)��.Vא�،� )B�

��א�3א��;����)B��و�)B��2ل�)��.Vא�]���'BL)אHو�'،�و�4(�6'�)����2א��)�
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م�nXא� 
אلA � �و (ع '�!
�א��� Hدא � � ��$�� ��/���א3 5�� ]��� )�
�i��%�U�Wv��)8-د
BIא»��................�و.�

 وحيث أودع السيد اخلبري املنتدب

 ��A�H)��L����. �����)Kא��Q�������������G��5��������)Kو!אق�،�وא�qوא�'�������tوא<�Aא
��5א����)��(
������������������������.)����!
�n�6���א�����)�I���A��. �V2�،�kg)6(�3א���א;�1א�Aوא���ln��)���U�1�2���)�2


�t:)Aא��;
[�و-
�אq���א�#�U�Zא��(�4(;�5אqول����������))��)U�(����������)���1��;��������א;¥א����
�¬
�.!�n����w�'L-(��(�(�;�5ذ�?�و!د��#�?�א�������،��V2 ن�;�א�'�8os'� ول�د

 وحيث تداولت هذه الدعوى باجللسات بعد إيداع السيد اخلبري تقريره 

 املنوه عنه إيل أن قضت عدالة حمكمة أول درجة باحلكم اآلتي منطوقه

 حكمت احملكمة

��)��8B��;�1;����¡�>אم�א���)�)����)Uن�)���\���)�א�4(;���(��)����ن���د����5�)�����)�
)٠)�٢,١٧٢,٣٥١,٦����\�6������������)د!-��و��(� �k��)������(!�%�و ��%�د!-nא�

�.אj(�(�9و!�����(�;�א�ذ�?���5*�)(�3
 مناصــا ـسـوي الطـعـن عـلـي ذـلـك القضــاء بطرـيـق اناألـمـر اـلـذي ـلـم يـجـد مـعـه الطاعـنـوـهـو  

تجـاري ، مسـتندين فـي ذلـك علـي .....  لسـنة .....االستئناف محل الحكم الطعـين والمقيـد بـرقم 

ـدائيأســباب لهــا وجاهتهــا وســندها الصــحي ـانون ، وأـكـدوا عـلـي أن الحـكـم االبـت  ح ـفـي الواـقـع والـق

ٕمعيب الستناده علي صور ضـوئية مـن أوراق تمسـك الطاعنـان بجحـدها واهـدار أي حجيـة لهـا ، 
 .وخالف ذلك من األسباب القانونية والجوهرية 

 كما طعن املصرف املطعون ضده علي ذات احلكم 

 لبا  جتاري طا  لسنة    بطريق االستئناف رقم 

 ������������Q!��A�\��(��1��2�1�٢٧/٣,٧٥٦,٢١٦���oU�k��6א��!L'�אqو������
ن���(�د!-�����'�gGg
���������������)���!א���4�����T)�و])86(:'�]�'�و¦/
ن� �%�و�(:|�و]�'�;+���د!-���و]�)6'�و;+��ون���/��

�#א����������������������-�i��'�و�L!ول�د �'�8os��������A�)���i���kא�$��ق��K��Z#���ن�א�)��\�א�����)�r�[א
��
6
��(���..�א�)�\�א��4��kKא�/�אد����W�5א����;�m�n8.�
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 وحيث تداول االستئناف باجللسات 

 أصدرت عدالة احملكمة  -/-/-وجبلسة 

 االستئنافية حكما متهيديا 
��7ول�א��
	�����(�3،�و��ل�א�'&ل�$#�א��و"�وع����د��א��0)���א������#�&����������������

�.א�دو��$#�א��دول��دא�1א���Iو�)��א�وא�د����6طوق�=ذא�א��(מ�

 تقرير هذا اخلبري مل يأت أحسن حاال إال أن 

 من تقرير أول درجة 

�����(و��(�H;��1א;¥א�(�3*��א���א;�1;�����������m)�r��[Vא�'�8os��l�n� �)8(�/U
)����)U�i���(�א�64�B8oU�(��'��/���1.)��g�)�����B��)��8oU�3!���u �������א��2دא!�9−/−/−���.)��

��و!-(������������������
�'�א��(ز;(����3
אن� 
�א<("��،����/�����������א�9JXو.
o��)�B:אJ��5������
��o>ق�א
�و�)q�i��)/U�5�Wدא�Hא���
!�'�א�)��'�&�4�n��W(��5�.�

 وحيث قدمت اللجنة املنتدبة تقريرها الباطل 

 بطالنا مطلقا والذي خلصت فيه إيل 
الذي جاء حجيتـه فـي (نتيجة مخالفة للواقع والمستندات ، ومخالفة لقضاء الدرجة األولي �

وبالمخالـفـة لطلـبـات الخصــوم ، مســتندة ـفـي ذـلـك إـلـي صــور ضــوئية ـمـن )  المديونـيـةتـقـدير قيـمـة

ٕأوراق تمسك المستأنفان بجحدها وانكارها ، فضال عن إقـراره فوائـد مركبـة محرمـه شـرعا ، وفوائـد 
فضــال ـعـن إلزاـمـه الطاعـنـان ـبـالتبرع رـغـم ـعـدم ـجـواز ) ومخالـفـة للـقـانون(تأخيرـيـة غـيـر مســتحقة 

 !.؟االلتزام بالتبرع 

 ن هذه االعرتاضات وغريها الكثرياوحيث أوضح الطاعن.. هذا 

 أمام عدالة احملكمة االستئنافية وطلبا االلتفات عن هذا التقرير 
 �����J�7)���،�������������������..�وא�(���2ن�ذ��
$�7د�א�
��ض�א��&����א��ط,�ون�"�د�����#��
)����=�ذא�א�

�N(���N
�.وط���&�א���D��د�6א�د�و+�������6��0\�א�
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 عرتاض طريف النزاع علي تقرير اخلربة وبرغم ا

 األخري إال أن حمكمة احلكم الطعني قد التفتت

�����5r��84��)��&�)��B��;د������(:B(�و����A��)��
!د-��(�3،�و����#�QאV;¥א��-�'�����5��;
�3)���#�QאV;¥א��Bאع�و�<����و!אق�א��������� �)��B.������o>�1א���;�t���(�..�א��4�B8oU�3!���u و

�������²���)(��(�������������א��i64،�א�#A�Z(م�;��1 ]B����)�8���'��A)م�،�وא���)�B�Eض�وא
8v�)���'��8���و��6)
����������������������9�����������1�����Z#����א�A
��1א�$��،����q��6א(�������6אq])(��א�/��
¬�1�;
���������������'�8osم�)�� �i;د
�����5א������5א��;�����(م� ����א��$(������o>א�!�����،�W�q�9אJXא

�!.א�m)�r�[V؟

 وهذا كله خبالف 
ـة أهمهــا قاعــدة أال يضــار الطــاعن إهــدار الحكــم الطعــي� ـة جوهرـي ن لقواعــد وأصــول قانونـي

بطعنه ، واألثـر الناقـل لالسـتئناف وتقيـد المحكمـة االسـتئنافية بالحـدود المرفـوع عنهـا االسـتئناف 

فقط ، هذا فضال عـن قعـود المحكمـة عـن تكييـف الـدعوى والعقـود المقدمـة فيهـا وهـذا كلـه يؤكـد 

أضــف إـلـي ذـلـك أـنـه ـقـد عاـبـه قصــور مبـطـل ـفـي التســبيب ، .. خـطـأ الحـكـم ـفـي تطبـيـق الـقـانون 

وذلك علـي .. وفساد في االستدالل وخطأ في االستنباط ، بخالف اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 

 :وذلك كله استنادا لألسباب اآلتية.. نحو يجعل هذا القضاء جديرا بالنقض والتمييز واإللغاء 
��5�����א�ط,ن

�

املطعون فيـه قـد شـابه عيـب اخلطـأ يف تطبيـق القـانون واخلطـأ احلكم : السبب األول 

اجلسيم يف تفسريه وتأويله ، وهو السبب األهم الذي تهـدر بـه األسـباب التـي 

أوردها املشرع يف القانون ليستند إليهـا مـن صـدر ضـده احلكـم للطعـن عليـه 

 .بطريق التمييز 

  أن  مىن قانون اإلجراءات املدنية علي١٧٣وحيث نصت املادة 
ـالنقض� قيمــة ـمـن محــاكم االســتئناف إذا كاـنـت  فــي األحكــام الصــادرة للخصــوم أن يطعـنـوا ـب

 :وذلك في األحوال اآلتية غير مقدرة القيمة ، أو كانت الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم ، 
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 وتطبيقا ملا تقدم 
منهـا مخالفـة .. يـأتي علـي أكثـر مـن صـورة فإن عيـب الخطـأ فـي تطبيـق القـانون ..  بداية�

بإنكــار وجــود قاعــدة قانونـيـة موجــودة أو التأكـيـد عـلـي وجــود قاعــدة قانونـيـة ال وجــود الـقـانون وتـكـون 
ق قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال وتكــون بتطبيــ.. ومنهــا أيضــا الخطــأ فــي تطبيــق القــانون  .. لهــا

وكــذا منهــا صــورة الخطــأ فــي تأويــل تنطبــق عليهــا أو رفــض تطبيــق قاعــدة تنطبــق علــي الواقعــة ، 

 صـورة ومنها كـذلكوتكون بأن يقع القاضي في خطأ عند تفسيره نصا قانونيا غامضـا ، .. القانون 
مـن هيئـة علـي النقـيض ممـا  بـأن يكـون صـدر كنشـاط قـانونيوالتـي تتعلـق بـالحكم .. بطالن الحكم 

بـأن يخلـو مـن توقيـع الهيئـة المصـدرة وقد تتعلق بالحكم كورقـة مكتوبـة اشترطه القانون في تكوينهـا 
مثلمـا يتعلـق األمـر .. وأخيرا فقد يأتي هـذا العيـب فـي صـورة بطـالن إجـراءات مـؤثرة فـي الحكـم ، 

 بأهلية الخصوم أو تمثيلهم في الخصومة 

 ملا كان ذلك 

 x�(4و���������������������o>و.(�3א����1��'�א�)��(ن�;�$. ���
א�Kل�وא�
�uqوא�'��.
.)��א�$�(-���א�
�������������������..�א�64
ن�������o>א�
א��������Aن�
.)����x�(4א����4Xא�T�;م� ن�)��HGو������

 :علي أكثر من وجه بيانهم علي النحو التالي .. فيه א�64
ن�

���و�)���5&�و�)�����
�����7א��(�מ�א�ط,�)ن��������0ص�����و�#�&��)�Zو����د��������6:�א�و��Nא�ول���

������������������	
��).��،�و=5�#��)"���א�ط��ن��ط,��N،�$'#�א�و��/�א��ذ���"�#�$)�����N$ض�א��

��א����7מ���ن�������.... ������....�א��&���א��ط,�ون�"�د��،��"�#�$�#�א���
	�������מ�������������������
�

א�ط����ن��
,د)ل��(מ�5ول�د����وز)��د�6א������Tא���N���#�"7א�
�دא1א���D#�א�"�,���������������������

���(�7
�2ل��)ن�א8"�א�����ط��ن��ن�30ل�ط,��Nو=و����)�..�

  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ١٥٠فقد نصت الفقرة الثانية من املادة 

 الطاعن بطعنه وال يضار 
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 ويف ذلك استقرت أحكام التمييز علي أن 

��5א��(د������������9 ��'��.)K�9א�����אHא�3א��.��'���������١٥٠א���!� ن�א�����א�$LEن�א
.)�A�5���
����. �1�;)Vא�4(;�����64��5و�!)����(�������������o>א�4(;���64��5;��1א�t�!ن��I�5�ن�
o��V �Qد)$�
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����������������2ذ�������1��A���Aن�)�"�)��H)v�¡���������������o>�1א��;�5�6���א�64����W�� ���Aن�
�o��i��)��א<
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o��)8;א������m�n��?وذ�.�

 )٣٠/٧/٢٠١٣ تجاري جلسة ٢٠١٢ لسنة ٢٩٦عن رقم الط(

 كما قضي أيضا بأن 

�=�ذ����و��#�����������N"�����1–�ن����ون�א��8א1א/�א��د�)�������١٥٠/٢ א�����7و$������7د��6

���)"������ط,���5�Nو�א���
	��$�N،�و5ن��وא���د�و����Dא1א/���–א���(����� ��I
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��������N$��	
��������"(�����I
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��زמ�����א��
,�������������7מ�א�,���מ�
��ول������6،�و ��2
.��������5מ���(�����א�
�))��زDوز����(�#��
�א�

�..���ن�
���1�7'�.��و�و��מ�)ط��.��א�0&وמ���).��א���(������'&ل�$)

 )١١/٣/٢٠١٤ جلسة ٢٠١٣ لسنة ١٢٦الطعن رقم (

 وفى ذات الشأن قضي بأن 

��5א��(د�������������9��'��.)K�9א��������א�$��V)8;2�!����אHא١٥٠�������3א�LEن�א
.)�A�5���
�(م�����������������������)��'���6���'��.
.)A�9��;)A�1��64��5���،�و-;)��(!�א�4���V ��. �'�.א��

�(4��א�64�����������������5א�6(م�و�'�
א;���א�6(��
אل�2ذ�و!د�3�א��Uqא�t�����x
�����������#�������m)�r،�و[V)��5��(�א�64B��ن�
����1��tא�64�;�Z�/م���)oUqא�

�(��G8;�)B/$.�H(�(د��������9��
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ن�و�.)����5ذא�3א���
������������������Z#����א�o>א����
(A����$��)�����B��?/8(�א�4(;�5*(�(������אqو!אق�®

������ .�
 )٢١/٢/٢٠١٢ تجاري جلسة ٢٠١١ لسنة ٣٣٤الطعن رقم (



١٢٩ 

 

 ملا كان ذلك

�������1���A����Aن�)����א-�5"��>אع�א����א:�1�א�����Vא����o>ن�א �����)Kن�א�)���¡�>אم�..�و"��
���Q!�Aو�\�(��Q��ن�
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�m)�r�[Vא.�
 وقيد استئناف املصرف املطعون ضده حاليا 

  جتاري ونشد يف ختامه احلكم .... لسنة .....حتت رقم 
) الطاعنـان حالـيـا(زام المسـتأنف ضــدهما بتعـديل الحـكـم المسـتأنف ، والقضـاء مـجـددا بـإل: أصـليا 

ثالثــة مليــون وســبعمائة ســتة ( درهــم ٢٧/٣,٧٥٦,٢١٦اد مبلــغ وقــدره متضــامنين بســد

 ) .............. وخمسون ألف ومائتي وستة عشر درهم وسبعة وعشرون فلس

 .............. ندب لجنه من الخبراء الحسابيين والمصرفيين : احتياطيا 

رة إـلــي أن المحكـمــة االـســتئنافية مصـــدرة وهـنــا يـجــدر اإلـشــا 

 !!.الحكم الطعين قد قضت في هذا االستئناف برفضه بحالته 
و=و����)P(د���N�5د���/�وא�,دמ��وא�1و���)�
�������2`����2،�و5(�د/�א���(�������#��������������������� 

�دמ�7�5)��א��&���$)���)��وא���N(�Dن�ط���א�
,�و)ض�א���������"�����)�\���מ�)�7دמ�د�)�ل����������

�.��ق����N�5�/��28���"�Nد�

 ن لذات احلكم االبتدائي ا الطاعنفوعن استئنا.. هذا 

  جتاري .... لسنة ....وهو االستئناف رقم 

 فقد ابتغي الطاعنان يف ختامه احلكم هلما 

�Vو �:�GoI�m)�r�[Vل�א
(��.�
�)�.)g�:ع�
�
�و�א�

��¡���oU�H)v ول�د!����1�A�)8���'Lوא���(�²�Hدא�
 .)�� V�9.�6אم�א�ln'�وא�/���������א��;
[�א� −١
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�...................�א;¥א�(�3

 لطعني برفض استئناف املصرفوإزاء قضاء احلكم ا.. هذا 

 ن علي إلغاء حكم ااملطعون ضده ، وإزاء اقتضاء طلبات الطاعن

 فإنه يتضح.. الدرجة األويل ورفض الدعوى املبتدأة 

أـنـــه إعـمـــاال لقاعــــدة ال يضــــار الطــــاعن بطعـنـــه تـكـــون �

المحكمة االستئنافيه ملتزمة إما بإلغاء حكم أول درجـة أو تأييـده 

أـمــا زيادـتــه فهــو يضـــر بالطاعـنــان .. أو إنقــاص ـمــا قضـــي بــه 

بما يخالف القانون والقواعـد األصـولية آنفـة ) المستأنفين آنذاك(

 .الذكر ، فضال عن مخالفة النظام العام 
 وهذا عني العيب واخلطأ اجلسيم 

 الذي شاب احلكم الطعني 

�(د�����9��#�Qא�>��B��1���A����Aن�)���¡ذא�"��)�)BA)�l����B�l(�وא]�uض����$��(����:)���Aل�)��U
r�[Vא����A!�m)��....��'�/��....���Z!)��)�����m��n�5א���(م���
ن��������)�א��oن�� �k�8�j�5א��(ن��o�
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�(ن(���5א�4(;���(م�������T)�א��L
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)Z"وא����א���7ون�)�و��3�Z(�&���'��0��N($.�

  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ١٦٥/١حيث نصت املادة 

�%.�������א�/�o>و!�א���u�k��(A�)��B��;����.)"�|���(�א��B��)��]
;�����kא������m)�r���[Vא

���������	
�א����������������������.�

 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
����	
���)���7ل���–�و����#�����������������N"����1=��ذ��א���(������–א��5�����7ن�א����
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 )٢٨/٥/٢٠١٣ تجاري جلسة ٢٠١٢نة  لس٤٣٤الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 
 مـن قـانون اإلجـراءات ١٦٥به الفقرتان األولي والثانية من المـادة المقرر وفق ما تقضي 

 أن االســتئناف ينـقـل اـلـدعوى إـلـي محكـمـة – وعـلـي ـمـا ـجـري ـبـه قضــاء ـهـذه المحكـمـة –المدنـيـة 

لمسـتأنف بالنسـبة لمـا رفـع عنـه ، بمـا الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم ا

مؤداه أن محكمة االستئناف يقع عليها واجب التصدي للفصل في النـزاع بكافـة عناصـره الواقعيـة 

  في نطاق ما رفع عنه االستئناف فقط والقانونية علي حد سواء 

 )٢١/١١/٢٠١٧ جلسة ٢٠١٧ لسنة ١٩٧الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 

�������)Kن�א�)����و.(�3و"���5����������A!�m)�r���[Vא��������1���A����. �i�����א�64�o>א�....
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 وحيث أن نطاق هذا االستئناف األخري وفقا لطلباته 

 جيب علي حمكمة املار ذكرها سلفا والتي كان 

 االستئناف اخلروج عليها ينحصر فيما يلي 
 ����������	
،�5و�
�7وמ��
I))�د����)��(מ�א�د����א�و�#(5���Dن�
�1�U� ��#"7א��(מ���ل�א��
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,د)������N �����7ص�א���������Tא��ط,���ون���).�����

�.א�ط����ن�

 م أما وأن تقضي حمكمة االستئناف بتعديل احلك

 االبتدائي بزيادة املبالغ املقضي بها إيل ضعفها تقريبا 

 فهو بالـتأكيد خيرج
مـن المسـتحيل تصـور أن يكـون قـد ابتغيـا .. االستئناف المرفوع من الطاعنـان عن نطاق ��

زيادة المبالغ المحكوم بها ضدهما أو أنهما يسـعيان مـن خـالل اسـتئنافهما نحـو إسـاءة مركزهمـا 

ـه  ـر ممــا هــو علـي ـدائي ؟أكـث ـق ! الحكــم االبـت ـا بخطــأ الحكــم الطعــين ـفـي تطبـي وهــو مــا يجــزم يقيـن

 .القانون 

  ذلك من ينال وال 
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 وهو األمر الذي جيزم يقينا 
ة جسيمة بما يجدر الطعين قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفبأن الحكم   

 ٕمعه نقض هذا القضاء والغائه تصحيحا وتصويبا 
��Iن�א��(�מ�א�ط,�)ن���מ�)�������0��د�6���������..��
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 ففي هذا اخلصوص تواترت أحكام التمييز علي أن 
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 )١/١٠/٢٠١٧ تجاري جلسة ٢٠١٧ لسنة ٦٨٥الطعن رقم (
 )٢٦/٣/٢٠١٥ مدني جلسة ٢٠١٤ لسنة ١٤٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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 )١١/٣/٢٠١٤ جلسة ٢٠١٣ لسنة ١٤٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 ذلك أن مبتغي املصرف املطعون ضده أن يقضي له 
ثالـثـة ( درـهـم ٢٧/٣,٧٥٦,٢١٦الحـكـم االبـتـدائي إـلـي إـلـزام الطاعـنـان ـبـأداء مبـلـغ يل دبتـعـ  

 ) ...... مليون وسبعمائة ستة وخمسون ألف ومائتي وستة عشر درهم وسبعة وعشرون فلس

 ن مببالغ تفوق ذلك اإال أن احلكم الطعني قد قضي بإلزام الطاعن
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 أي أنه قضي بإمجايل مبلغ 
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 وال ينال من ذلك 
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 ومما تقدم مجيعه 
انون خطــأ جســيم وخــالف يتأـكـد يقيـنـا ـبـأن الحـكـم المطـعـون فـيـه ـقـد أخطــأ ـفـي تطبـيـق الـقـ �

 .ٕوهو ما يجدر معه نقضه والغائه .. نصوصه وأحكامه اآلمرة 
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 .�د)�א�����7ض�

 التمييز املوقرة أنه ذلك أن املستقر عليه يف قضاء 
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 )١٥/٩/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٥ لسنة ١٠٩محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
بـــأن الوصـــف الســـليم النـــزاع الماثـــل يؤكـــد وكـــان الثابـــت مـــن األوراق وصـــحيح واقعـــات  

هـي عالقـة قـرض تحصـل .. بين المصرف المطعـون ضـده وبـين الطـاعن األول حيح للعالقة والص

وذلـك .. بسداد هذا القرض علي أقسـاط علي أن يقوم لبناء العقار ملكه ، األخير من األول عليه 
 ) .ملك الطاعن األول(دون ترتيب أي حق ملكية للمصرف علي هذا العقار 
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 وال ينال من ذلك

 �����!�Q)  �)8"�(��³א��m�nא�64
ن�����Q(�א�+(!"'����(�و!د��6������−/−/−א�. �5���
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 حيث أن هذا القول خيالف القانون والنظام العام 

 علي أن  من قانون املعامالت املدنية ١٢٧٧حيث نصت املادة 

7ل���()��א�,���7و��א��7وق�א�,)�)��א�,��7)��א��0+��)ن��
��


��)ل�و����7$(�מ�א�7وא�)ن������D�،��(Uد)ن��و$#��ق�א���,
א��

�.א��0&��
 مـن قـانون السـجل ٣/١ومن خالل النص العام سالف الذكر فقـد نصـت املـادة �

 أن  علي .... لسنة ....العقاري املبدئي بإمارة دبي رقم 
١−�#��� 
�د� #
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�.ذ��Jא���ل�
 فإنه مبفهوم املخالفة .. ثم ومن 
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  من قانون املعامالت املدنية٢١٠ه كذلك املادة وهذا هو عني ما قررت
العقد الباطل ما ليس مشـروعا بأصـله ووصـفة بـأن اختـل ركنـه أو محلـه أو  -١

الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون النعقاده وال يترتب عليـه أي أثـر 

 .وال ترد عليه اإلجازة 
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ـه مــن ت -٢ لقــاء ولكــل ذي مصــلحة أن يتمســك بــالبطالن وللقاضــي أن يحكــم ـب

 .نفسه 

٣-  ............. 

 كما أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز املوقر بأن 

ـي   ـد عـل ـم يســجل العـق ـة إذا ـل ـبطالن ـفـي حاـل المشــرع رـتـب اـل

 .اإلطالق 
 )٧/٢/٢٠١٠ عقاري جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٤٠محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
بســـبب مخالفتـــه رف القـــانوني المعيـــب مـــن المقـــرر أن بطـــالن العقـــد وصـــف يلحـــق بالتصـــ 

 ألحكام القوانين المنظمة إلنشائه فتجعله غير صالح ألن ينتج أثاره القانونية 

 )١٣/١٢/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٢٠١محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

  تقدم ما جلملة ونفاذا 
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  انهذا ورغم متسك الطاعن
إال أن كالهمـا قـد أمسـكت عمـا هـو واجـب .. ا تقدم أمـام محكمتـي الموضـوع بـدرجتيها بم�

عليها وهـو أن تتصـدي للعقـد المبـرم فيمـا بـين طرفـي النـزاع للتعـرف علـي حقيقتـه وتكييفـه وفقـا 

ورغم ذلك لم تورد محكمتي الموضوع ذلـك .. ة والصحيحة لظروفه ومالبساته ونية عاقديه الفعلي

الدفاع الجوهري في مدونات حكمها ولم تـرد أيـا منهمـا عليـه ، ولـم تفصـل فيـه مـن تلقـاء نفسـها 

رغم أنه من األمور المتعين عليها التصدي إليها تطبيقـا لصـحيح الواقـع وصـريح القـانون ، وهـو 

فقـد أخطـأ فـي تطبيـق القـانون وخالفـه ، ..  الـدفاع ما يجعل هذا القضاء فضال عن إخاللـه بحـق
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 .بما يجعله جديرا بالنقض واإللغاء 

ط�)ق�א����7ون�و��0��N�'��0'������)����)����������:�א�و��Nא���0س���#$�Iא��(מ�א�ط,)ن��د�05ط
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,دמ��ط�����א��&���א��ط,ون�"�د���د)���Nא��ز��وמ�3�0ل������������('��
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���ن�����ون�א��,���3/�א��د�)���،�و��Mמ������١٠٩٢�
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���Jא�ط�����������������������������N�(��5و�)��د��N�(�D��(�
ن���ذ��D�J��5ن�א��(�מ�א�ط,�)ن���מ�)��


ط�)ق�א���7ون���308ل���ق�א�د$�ع��#$�Iن�א�0ط��3"$�N�(,(�

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ١٠٩٢املادة حيث نصت 

������������!)���5����B�I �'��2ذא�א]��xlא����1�6��5א��א:�5א�4(�)'������Gل�]
�(ق�l�[Vא'�)$o�5א���)L!)��k�$oא��J�;א�V2و.��

 ويف هذه املادة تواترت أحكام التمييز علي أن 

�(د�9 ����א���'� ن�.�8ojא�Q#��-�H)���A��!������5א���١٠٩٢)��A�5�����3G�)��
ن�א�6.
�������!)����5�����B��I �'����Gل�]��������'����א:�5א�4(�)���1א���6��5�������xlא�����2ذא�א]�. �'��א��.�
����������k��$o�5א���Z�(א��tل�א���
(A�i6و�������'�)$oج�א�!)��k�$oא��J�;א�V2ق�و)�l�[Vא

�'�)$o�5א����Lو�¯.�
 )١٤/٤/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٢٠٢محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

  أن أحكام احملكمة االحتادية العليا قد قررت بأن كما

�(د�������9�)��G�8;�k�$o��١٠٩٢��������������5�����Lو���T�
ن�א�6�(��3Gא��.��'� ن���4.)�A�5���
�(ق�l�[Vא���!)��5���BI �'�[ل�G��������������5:א��א�T�)42ذא�����'�)$oא�.�

 )٢/١١/٢٠٠٣ ق اتحادية عليا جلسة ٢٢ لسنة ١٦١محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

 ���������������������$������u�1�)��"����[��)�
ن�-��o�9 ن����;)��#�Qא�-�5�����U
و"(ن�א�H)�K�[Vא�
��������������������5����)��'�
��א�4(�)�Lط�و��+��?���5א��8/;����'�و��(ز��)$o�1א]��8א!�א��;�k�$oא��'�
א��

��������������������'������ض�(�Gل�]�'� ��BI،�و��4)����;��1وא6A(�3א��>אع�א�(�kg،�وא�/����א�3א�$� 
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  بالضرورة عليه يرتتب الذي األمر وهو 

�7�س�א��&���א��ط,ون�"د��������)�א�ط�����א���2)��(�0وج�א�(')ل��� ��Jن�א�('����وذ��
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��.�5��
�.א�('�����,دמ�א��ط��������د)ن�30ل��

 ما تقدم ملا كان 

..�و"(ن�א�K(��� ن�א�4(;�(ن�"(.(�B��)o/���A#א�א����tא�
-��Z��#��=��א����א;����������1 
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.)Aص�
�n�����lu�3
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.����u�1و���x(4;��1א���>אع�،���������.)A��.�x�(4��(!�6��9م��،�'l�ن��(�$'�وא
.)�و�(�$(�א�
������������������qא�
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احلكم املطعون فيه وحيثياته مثلت املعني احلقيقي لعيـب القصـور  : السبب الثاني

يف التسبيب الذي برز واضحا مبا يؤكد إهدار هذا القضاء لكافة الضمانات التـي 

فرضها القانون من وجوب تسـبيب األحكـام تسـبيبا واضـحا وشـامال يـنم عـن 

أن ذلك مل يتوافر يف احلكم الطعني فهـو األمـر أما و.. إحاطته بكل أوراق النزاع 

 .الذي يسلس حنو بطالنه املستوجب نقضه وإلغاءه 

  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ١٢٩فقد نصت املادة .. بداية 
وتودع يحب في جميع األحوال أن تشتمل األحكام علي األسباب التي بنيت عليها ،  -١

موقعة من الرئيس ، والقضاة عند النطق به في ملف مسودة الحكم المشتملة علي أسبابه 
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 .الدعوى 
 .............ويجوز في المواد المستعجلة  -٢

 .وتحفظ المسودة المشتملة علي منطوق الحكم وأسبابه بملف الدعوى  -٣

 . بطالن الحكم ٢ ، ١ويترتب علي مخالفة األحكام الواردة في الفقرتين  -٤

  علي أن  من القانون ذاته١٣٠كما نصت املادة 
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكان ونوع القضية  -١

 .......... وأسماء القضاة 
، ثم طلبات الخصوم  الدعوى مل لوقائعجعرض مأن يشتمل الحكم علي كما يجب  -٢

 أسباب الحكم ومنطوقهورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك وخالصة موجزة لدفاعهم الجوهري 

لقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وا -٣

 .وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة اللذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطالن الحكم

 هذا 
أنه يتعين علي محكمة الموضوع أن تـورد ولما كان من المقرر نفاذا للنصين أنفي الذكر ،  

نهـا واجهـت كافـة عناصـر الـدعوى وأوجـه الـدفاع الجـوهري التـي يثيرهـا في حكمها ما يدل علـي أ

فــإذا مــا التفتــت عــن أوجــه الــدفاع المــذكورة والتــي قــد يتغيــر بهــا وجــه الــرأي فــي الخصــوم أمامهــا ، 
فـإن حكمهـا يكـون مشـوبا بالقصـور فـي الدعوى ولم توردها وتقسطها حقها من البحـث والتمحـيص 

 .التسبيب 

 )١٨/٤/٢٠١٠ مدني بتاريخ ٢٠٠٩ لسنة ٣٧٧الطعن رقم محكمة تمييز دبي (

 ملا كان ذلك 
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���)��א��ذ
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 ملا كان ذلك

���������������9و"(ن�א�q)����)Kو!���I)(א��W(�אق� ن�8os'�א��!L'�אqو���A��.)"�1א.�������
�����Z��B8א���)B8o��9א!د
�������������m..�א�8B'�א�n�1 ن�א���2�1�B�.א���A�W(�Xא�א#�و���U"(ن�-

�����\�������i(�د!-����٦٠/٢,١٧٢,٣٥١א�64
ن������Qא��5א�)4;�5אqول�&�(gא���
.�iو�(:����
������������
ن���������������)�..�و])6
ن� �%�وhGg(:'�وא��Uو¦/
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�)�.;����1ض�8os)��lu'�א��!L'�אqو���1¡�>אم�א�4(;�(ن��B#א�א�)�\�
 إال أن احلكم الطعني قد قام بتعديل هذا املبلغ املقضي به ليصبح

أربعة مليون وثالثمائة وخمسة ألف وتسعمائة ( درهم ٨٣/٤,٣٠٥,٩٥٧قدره 

ي أنه أكثر من ضعف المبلغ أ) سبعة وخمسون درهم وثالثة وثمانون فلسا

 .المقضي به أمام أول درجة وبناء علي تقرير خبرة فنية 

 فقد أمسكت ورغم هذا الفرق اهلائل ما بني املبلغني
��(�����א��(��מ�א�ط,��)ن����ن��)���ن�5�����2�������وא�,)����5و����و�)����5و�����
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 ليه جلنه اخلربة ما هو سبب هذا التناقض الواضح فيما انتهت إ

 األخرية مع تقرير اخلربة السابق عليها ؟؟

��5א���(ن������8�n��(د�9 و�א����<�)��Hא
��[�9J��Xא�Z��������i���(!ق���
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 فلئن كان املقرر أن حملكمة املوضوع تقدير عمل اخلبري 

 واألخذ به متي اطمأنت إليه ، إال أن ذلك مشروط 

 بأن تكون قناعتها واطمئنانها قائمني علي أسباب سائغة 

 ومستمدة مما له أصل ثابت باألوراق 
عــين تمامــا مــن ثمــة أســباب صــحيحة وســائغة ولهــا أصــلها فــي وحيــث خــالل الحكــم الط�

فإن ذلك يعيب هذا القضاء وينحدر به إلي حد البطالن للقصور في األسـباب الواقعيـة .. األوراق 

والمستندية المؤدية للنتيجة التي أنتهي إليها السيما وأن الفارق هائل ما بين الرأي الفني للخبـرة 

 األوـلـي ، وـبـين اـلـرأي اـلـذي انتـهـت إلـيـه الخـبـرة الـتـي ـعـول عليـهـا المنتدـبـة أـمـام محكـمـة الدرـجـة

 ).فارق يزيد عن الضعف(الحكم الطعين 

وهـل تتفـق مـع ! فما هي االلتزامات التي رأت لجنة الخبرة األخيـرة إضـافتها إلـي الطـاعن ؟

اعن وهل تلك االلتزامات التي أضـيفت علـي الطـ، طلبات المصرف والعقود الجدية بين الطرفين ؟ 

لها سند ؟؟ وهل هذا السند يرتضـي بـه الطـاعن ؟ ، وهـل هـذا الفـارق يمثـل فوائـد ؟، وهـل يجـوز 

أن تتجاوز قيمة الفوائد قيمة الدين ؟ ، لعل جملة هذه األسئلة يعجز عن إيضاح وبيـان إجاباتهـا 

طـاعن كما أنه يعجز عن إيجاد سبب يبرر زيادة المبلغ المزعـوم انشـغال ذمـة ال.. الحكم الطعين 

 .به يمثل ضعف المبلغ القاضي به حكم الدرجة األولي 
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 بل يزيد عما يدعيه املصرف املطعون ضده 

 ذاته ويزعم أنه مستحق له 
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  من دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة علي أن ١٣٣فقد نصت املادة .. بداية 
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 وكان الثابت .. ملا كان ذلك 
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  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٧١٤فقد نصت املادة 

إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائـدة علـي مقتضـي العقـد �

 .سوي ضمان حق المقترض ، بطل الشرط وصح العقد 
 كمة التمييز بأن ويف هذا املقام قضت حم
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 )١٤/١٢/٢٠١١ مدني جلسة ٢٠١٠ لسنة ٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ���������)���'� دא-�6$���)B����)���V�|�����9א���'�א�>א:��%�א��6$�uو������!ج�~��Jع�����(ن�א���و"
�l�l(������(و��(�"(ن�א���ض���B(� و��/B.¡��)-)8(��(*�'���������..�א���ض��u�����(�Hא�6���t��..�(�����g�5�و�

�'�������������������� ن���l����5א�/;�9��)�(�\�زא:��H�2�5>אم�א�4(;���5دא��i64א���o>����2�1אB�.א�)�
�������WX8(ل�א;qع�J�����������1..�;����~���/�18א����;���"���Z#�
ن�א�.)���(�%�א�����Aن�
o���.¡�

������������!
�nA�5�;�G����،�m��nא��)�6$�'� دא-���)B���)���V�9�:6'�زא$���Z �m�n�1א��)���G4ن�
���(ن�]���Qא������i64א���o>א������������Q#��(ق�-l����1א]�;���:V����1و ])(���ود�A(�8���1.
.)��

�.א�)(�\�;��1א�4(;�5
�
�



١٤٥ 

 

 السيما وأن حكم الدرجة األويل
د رفـض مـنح المصـرف هـذه المبـالغ مشـيرا إلـي أنـه ال يجـوز إجبـار الشـخص نحـو قـكان  

أن ) وقد خالفت حكـم الدرجـة األولـي(وهو ما كان يستوجب علي محكمة الحكم الطعين .. التبرع 

األمـر الـذي يجـدر .. توضح األسباب واألسـانيد القانونيـة والواقعيـة والمسـتندية لقضـائها المعيـب 

 .ٕمعه نقض هذا الحكم والغائه 
�)����א�
'/���ن��ط�3ن���א��(מ�א��ط,ون�$)��Nد�����Nא�7&و��$#�א�
��)�������:�א�و��Nא���2\���

 )���������Jא�U)���،��������7د�א8)������د�א��&����$�#�א��ط����������������T(و���N��7د�����������������


7ل����&����
�C)�ق��D�N)���=���������٪��٤٨)\�5ن���()������������
$,�#�א��Mמ��ن���..��מ�

���������������N��(,(������N�(��و�מ�)�د��N���/'

���Jא�ط��ن��ذ�5�8D�Jن�א��(מ�א�ط,)ن��د�א�

�N	�U�Dو�N"7و����
�.���7&و��و)�

 إيل أن املستقر عليه يف قضاء التمييز .. أشرنا سلفا 
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 )٣/٤/٢٠١٢ تجاري جلسة ٢٠١١ لسنة ٣٨٠محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 وتفسير الشـروط المختلـف عليهـا والتعـرف علـي مـا ييف العقودتك

ـفــي العـقــد ـمــن األـمــور الـتــي ـتــدخل ـفــي ـســلطة  قصـــده العاـقــدان 

محكمة الموضوع طالما كان استخالصها سائغا ومتفقـا مـع حقيقـة 

�.التعاقد وقصد المتعاقدين ومستمدا من عناصر تؤدي إليه 
 )٢٧/٥/٢٠١٢ عقاري جلسة ٢٠١١ لسنة ٢٤٣محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 فإن املستقر عليه فقها .. ونفاذا ملا تقدم .. هذا 
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 ) وما بعدها٢١٧السنهوري الوسيط الجزء الرابع ص / د(

 ملا كان ذلك 
.. أنفــة البيــان علــي واقعــات الــدعوى الراهنــة يم القانونيــة والفقهيــة  جملــة المفــاهوبتطبيــق

هـي .. بـين المصـرف المطعـون ضـده بـين الطـاعن األول يتأكد وبجالء أن صحيح وصف العالقـة 

بفواـئـده وعواـئـده هــذا الـقـرض عـلـي أن ـيـتم ســداد ) مـلـك الطــاعن األول(عالـقـة ـقـرض لبـنـاء عـقـار 

وعقـب سـداد كامـل .. علـي أقسـاط شـهرية .. فات والعمـوالت فضـال عـن المصـروالثابتة والمتغيرة 

 .خالصة له ) أرض وبناء(األقساط تكون ملكية الطاعن األول لكامل العقار 

 ورغم وضوح ما تقدم يف األوراق ويف إرادة املتعاقدين .. هذا 
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   وحبق يؤكد وهذا 

أن صحيح وصف هـذا التصـرف أنـه بيـع علـي أقسـاط لـذلك  

استحصـل المصــرف المطعـون ضــده علـي ضــمانات السـداد عـلـي 

ـفـــإذا ـكـــان األـمـــر ال يـعـــدو أن يـكـــون عالـقـــة .. الـطـــاعن األول 

إيجارـيــه فإـنــه يســـتحيل تصـــور اشـــتراط المصـــرف الـمــذكور ألي 

 .ضمانات 
  لو كانت كما أنه
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 فإنه بغري شك .. ومن ثم 
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 بل أن الثابت أن جاء منها ما خيالف 

 ما هو باألوراق وال سند له يف القانون
فـي سـداد أخره  بـزعم تـ األولالطـاعنعلـي  قام باحتسـاب فوائـد تأخيريـة أن المصرفحيث 

 فضـال عـن أنـه بفـرض حدوثـه فـال يجـوز احتسـاب الفوائـد التأخيريـة )وهو مـا لـم يحـدث(األقساط 

 مـن قـانون ٨٨ذلك عمال بصريح المـادة و.. التي تقتصر علي الديون وااللتزامات التجارية فقط 

 والتي نصت علي أن .. المعامالت التجارية 
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 لطاعن جبملة ما تقدم علي الرغم من متسك ا.. هذا 

 أمام حمكمة املوضوع بدرجتيها إال أنها قد تغافلت 
ٕـعـن االـسـتجابة إـلـي ذـلـك واعـمـال ـسـلطتها وواجبـهـا ـفـي تكيـيـف العـقـود المبرـمـة فيـمـا ـبـين �

مـن العقـار الـتـي % ٤٨حيـث أنـهـا لـو كانـت ـقـد فعلـت لتأكـدت يقينـا أن نـسـبة .. طرفـي التـداعي 

لـم تنتقـل ملكيتهـا إليـه ومـن ثـم ال .. ملكها ويؤجرهـا للطـاعن يزعم المصرف المطعون ضده أنه ي

أي مـا (يجوز له ان يقوم بتأجيرها ، وبذلك يضحي عقد اإليجار المذكور قد وقع علي ملك الغير 

أهمهـا عـدم .. بكـل مـا يترتـب علـي ذلـك مـن أثـار .. وبالتالي فهو عقد باطـل ) ال يملك المصرف

 حـتـى ٧١٠غ زاـئـدة عـلـي مبـلـغ الـقـرض ، وذـلـك تطبيـقـا للـمـواد ـجـواز إـلـزام الـطـاعن ـبـأداء أي مـبـال

 من قانون المعامالت المدنية ، وحيـث خـالف الحكـم الطعـين جملـة مـا تقـدم ولـم يـرد عليـه ٧١٤

 .ٕبأسباب سائغة هو األمر الجازم بوجوب نقضه  وتمييزه والغائه 

 علـي عيـب احلكم الطعني شابه الفساد يف االستدالل حيـث أنطـوى :  السبب الثالث

واستند يف قضائه إيل أدلة غري صاحلة لالقتناع بها مبـا يـؤدي سالمة االستنباط 

 .إيل عدم فهم الواقعة التي ثبت لديها ومن ثم خالفت الثابت باألوراق 

 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء التمييز املوقر أن 
اصـرها المختلفـة أنه ولئن كان حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة مـن أدلتهـا وعن 

إال أن شرط ذلك أن يكون استخالصها سـائغا وأن يكـون دليهـا فيمـا انتهـت إليـه قائمـا فـي أوراق 

الدعوى ألن األصل أن تبني المحكمة حكمها علي الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقـيم 
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ن يكـون الـدليل قضائها علي أمور ال سند لها في التحقيقات ومـن الـالزم فـي أصـول االسـتدالل أ

الذي يدل عليه الحكم مؤديا إلي ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في االسـتنتاج وال تنـافر 

 .مع العقل والمنطق 

 )١٩/١١/٢٠٠٩ جزاء بتاريخ ٢٠٠٩ لسنة ٤٠٩محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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�[V8(����1א���)Bl�
.��L�5و���K" �1�;ل�V�:�
א��(מ�א�ط,)ن�5$�د�$#�א�
د��N،�و�&��$#�
��)���N)������ول�$�#��"��	���������������N:�א�و��Nא�ول���

����#�د�������وא���د�6$��7ط�و=��#�
�7)�����������א��6����0א���
د��������Mמ��������א�,)��و������


���Z���&���(M�Nن�א����)���א��و"�و������������������,������N
����#
)��א��و=�)��و5و��Nא��ط3ن�א�


د�ل�����N،�$"���3���ن�MD'��.����א����د�����#�א��
�א"���/�א��و=�)����א�����دא�����ن�������������3�

�ن���#�=ذא�א�
�7)��،�و=و����)�,ل�א��(מ��د)�א�����7ض�وא��1�U�8א�ط���

 حيث أن املقرر يف قضاء التمييز أن 

���������������������nU�)���1��;�)B:)��Aع�
�
��Q#-�H)�Aא8oj'� ن� ���(8os�H'�א��!��א�

�t:)Aא�K(��'���و!אق�א��;
[��B8oU�T�6(�&�(�$'�א�q)����)Kو!אق��(��(�$'���.�

 )٢٥/٦/٢٠١٢ عمالي جلسة ٢٠١٢ لسنة ١١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقريـر الخبيـر كلـه أو بعضـه وطـرح الـبعض األخـر  

أن تـذهب كمـا أن لهـا ن إليـه منـه ،  ، إذ هـي ال تقضـي إال علـي أسـاس مـا تطمـئأو عدم األخذ به

إال أن شـرط ذلـك أال تكـون المســألة التـي أدلـت فيهـا المحكمـة لـرأي الخبيـر ، إلي نتيجـة مخالفـة 

وأن تـكـون وعليهــا أن ـتـورد األدـلـة واألســانيد الـتـي بـنـت عليهــا قضــاءها برأيـهـا مســألة فنـيـة بحـتـه ، 

 .األوراق وكافية لحمل قضائها أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في 
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 )٢٢/٦/٢٠١١ مدني جلسة ٢٠١١ لسنة ١١١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
-/-وكان الثابت أن عدالة المحكمة االستئنافية كانت قـد أصـدرت حكمـا تمهيـديا بجلسـة  

لتندب مـن لـدنها لجنـة مكونـه مـن خبيـر مصـرفي ..  بانتداب إدارة الخبرة بديوان سمو الحاكم -/

 : وهي كالتالي .. ن حسابيين ألداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم المذكور وخبيري

��1 ن�� −��/;�)�������א�B(�و���
[�و�/;������1 و!אق�א����Gع�;���*Eא
����m����nא���������1����(ل��2����.Vوא�،�)���B��ن�)������א���4������������

Q��ن�
�.א�64
��وط����� −���iא�4����iوא�+���kא���>אع���sد�
����1א�6��Gع�;�*Eא

�)8B����)B��;�x$8(�وذ�?א��B����k�)6א���'���Uن�)�(��. 
− ���8�����)���'� ول����8osم�)��� �i�����)�5�Wא����Xא�Z�������

�'8ojא�Q#-�k(A�5�و�'L!د. 
− ������!)������Gو�n$��(;�5אqول����5א�4���د�9���(�\�א�/��)ن�א�(���

�،�i�������iא�4�����)����$�'�א</��n���אد�و�����א�/��Lو �x�����و~
�5����� .א;¥אض�"8B���k(�;��1-�5�#א��

  واجلدير بالذكر

أن عداـلــة المحكـمــة االســـتئنافية أشـــارت ـفــي حكمـهــا مـحــل �

 كـان -/-/-الطعن الماثل أن إصدارها الحكـم التمهيـدي المـؤرخ 

بناء علي اعتراضات طرفي التداعي علي تقرير الخبرة السـابق ، 

هذا ورغـم تكـرار هـذا األمـر مـع تقريـر اللجنـة األخيـر إال أنهـا لـم 

 . أخالل سنوضحه الحقا وهذا.. تستجيب النتداب خبير مرجح 
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 وحيث باشرت جلنة اخلربة .. هذا 

 املار ذكرها  التابعة لديوان مسو احلاكم مهمتها

 ولكن علي حنو قاصر ومعيب ما جعلها تنتهي إيل نتائج 

 ن اخمالفة للحقيقة والواقع واملستندات وهو ما حدا بالطاعن

 حو التايل علي تقرير اللجنة وذلك علي الن حنو بيان اعرتاضاتهما
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��)����و�)ن�و��232	������������,���(�د�=����מ�٩٤/٢٫٣٧٧٫٤٩١

��5,����و��,ون�����5و��5,��	���وא��د�و
��,ون�د�=�מ�و�����������

�.و�מ�)و"���Z=)��=ذ��א������Tא���دد�6)�و
�,ون�$���

����5������kא��u �5��������(�2ذא�"(.��'� و����..�و;8������א���'� و��
א:����א��")���5א�$
א:� م��
�������������������n����A�?�
ن�،�و;8�(�2ذא�"�)ن�א��(.)�����'�$�)��)��5;)��wא�(�3����Wא�U/)��;��1א�4



١٥٣ 
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ن�وא�+�ع���5;��������.)��8������..�����lnא�B��Hدא ��9J�Xא��������!
n�و-
�אq���א�(زم��
��U2*�א�TL
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א����د��6$�7د����������..��و��#�ذא/�א��.�gא���.מ�وא����Uض��������:خامسا 

��������������T���������&א���Z���&و����Uن�����ن�ذ���א�ط��I��1א���0א

������232)��ون�و�����2	�����(�د�=��מ�٦٨/٣٫٨٢٨٫٦٦٩ ���د��


���,��و���
ون�د�=��מ������	��
���2)����و�����ون������5و���

وذ���Jدو�����D)"��_����=)���=�ذא����������)�و���2)��و�
ون�$�����

�.א�����Tא��ز�وמ�א�
��N��7$#�ذ���א�ط��ن�

�������'�����������$������U�������������،��A)�l����kא]:Vد�i(�א�9JXא�/���א�W(X-#א�א�)��\�و�
����������������'���و;'���(و�(�2ذא�"(ن�-#א�א�)�\���ku �5א����5 م����5א�$
א:���א��")+��W�vא��(����� م��
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�'����..���א�'���W���������6
א:��H<L�Z �1�;�k8�+ن��(و;8(�2ذא�"(ن��
.)�����'�$�)��..�(��k�B�
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ن�د!-���gGgن� �%�و¦/'�و
gGg(م���)�و�;�#��>אل�������٢٠٠٨����V�3א
��[���+;�5�����K" ����و�6
�������������������5;)�
ن�א�4�oن�� �k��6��k�6'����
ن�د!-���؟؟�و-�!qא��!)�א�/��xl;��1א��(��5;)4\��


אل�-#�Qא������9/�د�]
�Z !�86(:'� �%�د!-������؟*.!�

 فلعل ذلك يؤكد 

ـر مشــروعة(أن البـنـك ـقـد احتســب فواـئـد مركـبـة � مخالـفـة (ومــا يســمي فواـئـد تأخيرـيـة ) غـي

فضال عـن مبـالغ أخـري جعلـت ) للقانون الذي يجزم بأنها ال تفرض إال علي الديون التجارية فقط

!! السيد الخبير يقرر بأن المديونيـة علـي الطـاعن الزالـت بمبلـغ يقتـرب مـن األربعـة مليـون درهـم

ٕتفنيد المبلغ المزعوم استحقاقه علي الطـاعن وايـراده بشـيء لجنة الخبرة كان لزاما علي لذلك فقد 
علي بينه من ماهية هذا المبلـغ مصدرة الحكم الطعين من التفصيل ، حتى تكون عدالة المحكمة 

فهـو األمـر الـذي .. فعـل ت لـم اأمـا وأنهـ.. وما إذا كان يتضـمن مبـالغ غيـر مشـروعة مـن عدمـه 

 .يستوجب عدم التعويل عليه  كان  بما اتقريرهيؤكد قصور 
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�$#�א�و�/�א�ذ��5�N�($�/�2ن�א��(�מ�א��
�دא	#�א�
.�#��������������:سادسا  

�د�=����מ������D٦١/٢٫١٧٢٫٣٥١#�א�����
��7ق��������������Tد������

��)��و�)ن�و��	���Nא���2)ن�و����,ون������5و��232	����وא���د��(

و�د����ز�=�ذא�א��(�מ�������)�و�0�ون�د�=מ�ووא�د�و�
ون�$�������


���N$��#��وא�.����א��&������(������N$��	
..������א�����$ض�א���

��������#����T�7ق�������

#�א��)د�א��0)���)���7א��I(ن��א�ط���

�.5(������2א�
.#���N(�D(מ�א�د����א�و�#�

ومـن ثـم  .. لعل الثابت قانونا بأن المصرف المطعون ضده قد ارتضي حكم الدرجة األولـي  

ن طـعـن عـلـي ذـلـك وحـيـث أن الـطـاع.. فـقـد أصــبح نهائـيـا ـحـائزا لحجـيـة األـمـر المقضــي ـفـي حـقـه 

ـذكر  ـراء بمــا يجعــل الســ.. الحكــم المتقــدم اـل ـة المحكمــة االســتئنافية المــوقرة(ادة الخـب ) بــل وعداـل

 .ملتزمين بالحكم االبتدائي وعدم تقرير مبالغ أزيد مما انتهي إليها 

 وذلك إعماال لقاعدة ال يضار الطاعن بطعنه 
�����������������.)"�|��(�א�B��)��]
;����kא�����m)�r��[Vن�א)�"�5r�������������o>و!�א��u�k�(A�)�B��;�
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  مجلة ما تقدم اء اخلربةداوحيث خالف الس

فإن تقريـرهم يكـون مشـوب بـالبطالن ومخالفـة القـانون ممـا 

 .كان يستوجب االلتفات عنه وعدم التعويل عليه 
ـابعا  �ق�א�,)����א�����)מ�א������ق�א���ذ����������و$��#�ذא/����):ـس

$ ن�א����2/�(�ذ�5�Jن�א��(�מ�א��ط,�ون������..�
�7)��א�����6���0

$)��N"#��ط,)���,دמ�א�
��7ق�א��&���א��ط,�ون�"�د��������

�P(�دא����#���دמ���وאز��������٪�5����١����������
��ع��د�=�������

�����Dא��د)ن���#�א�
��ع�،�و��Oذ�����0�Jא��)د�א��0)�������������

�ط���ن�������א�
���ع���������
�7دמ�و���د�و5"�������#�ذ����א�����������

�.א��7"#��.�	)����$".��

 أن قاعـدة ال يضـار الطـاعن – وحسبما أشرنا سلفا -وكان المقرر قانونا وقضاءا .. هذا �

ـم  ـو ـل بطعـنـه هــي قاعــدة قانونـيـة متعلـقـة بالنظــام الـعـام تأخــذ بهــا المحكمــة مــن تلـقـاء نفســها وـل

 .يطرحها الخصوم 

 )١١/٣/٢٠١٤ جلسة ٢٠١٣ لسنة ١٢٦الطعن رقم (

 لذلك بيقا طوت

 �Q���
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 وكانت مجلة هذه العيوب .. ملا كان ذلك 

 ديت واالعرتاضات قد أب
بـل أنهـا .. أمام محكمة الحكم الطعـين ورغـم ذلـك لـم تـرد عليهـا ولـم توردهـا فـي قضـائها  

بأن هذا التقرير بني علي أسس سليمة وذلك دون بيـان تلـك ) بالمخالفة للحقيقة واألوراق(قررت 

األسس ومدي سالمتها ، وقـد تغافلـت تمامـا عـن أوجـه الـبطالن أنفـة الـذكر التـي جعلـت التقريـر 

 صالح للتعويل عليه أو االستناد إليه وحيـث خـالف الحكـم الطعـين جملـة مـا تقـدم فقـد أفسـد غير

 .ٕفي استدالله بما يستوجب نقضه والغائه 
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 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
ـمـا تتـعـارض ـبـه  أن التـنـاقض اـلـذي يعـيـب الحكــم هــو – فــي قضــاء هــذه المحكمــة –لمـقـرر ا 

 بحيــث ال يمكــن معــه أن يفهــم علــي أي أســاس أســبابه وتتهــاتر فتتمــاحي ويســقط بعضــها بعضــا
 .قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه 

 ) مدني٢٠١١ لسنة ١٧٤ الطعن رقم ١٩/١٠/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) عقاري٢٠١١ لسنة ٢٦٢ الطعن رقم ٢٥/٩/٢٠١١ تمييز دبي بتاريخ محكمة(

 كما قضي أيضا بأن 
هـو مـا تتمـاحى بـه األسـباب ويعـارض بعضـها الـبعض ويبطلـه التناقض الـذي يعيـب الحكـم  

بحيــث ال يبقــي بعــدها مــا يمكــن معــه فهــم األســاس الــذي أقــام علـيــه أو تتعــارض مــع منطوقــه 

 .قضاؤه 

 ظبي بأن وقضت حمكمة نقض أبو 
هــو مــا تتمــاحي ـبـه األســباب لـمـا ـكـان ـمـن المـقـرر قضــاء أن التـنـاقض اـلـذي يعـيـب الحـكـم  
أو مـا يكـون واقعـا ما يمكن حمل الحكم عليـه بحيث ال يبقي بعـدها رض بعضها بعضا ويعاوتتهاتر 

بمـــا قضـــت بـــه فـــي بحيـــث ال يعـــرف علـــي أي أســـاس قضـــت محكمـــة بـــين األســـباب والمنطـــوق 
 .المنطوق 

 ) ق أبو ظبي٢ سنة ٢٠٠٨ لسنة ١٦٨قم رالطعن (

 ملا كان ذلك 

 �������i����א�64o>و.(�3א����5�����)Kو"(ن�א��..��������'�����������1��;�V
�6��1�����9!)�����. 
����������$�nא<("��و��
������(א�9JXא�����'���5د�
אن� [�G���(�����'8���[���[ �1��;�O(�����.���..

�!����Z�� �9!)������ZאW(X)��١٩�،�٢٠א�/٧��4ص�(و����5א������iوא��������¡*�א¨�



١٥٨ 

 

�)8B��2�'8ojن�א)�r8*م���5א�4(;�(ن���6م�א���.אj(]��א�Z!)+�[Vא�

 وهو األمر الذي ال يعرف من خالله علي أي أساس قضت 

 حمكمة املوضوع حبكمها الطعني 
�6
ط��_�(�$���א�
���7)��א��ود������������������

�7)��א��6���0،�و�#�D��=د��
������7
�6��
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��.�)��#$�N(�D�/.
�.�,�Nא�و�و����#���د�א���(���$)���א�

  تقدم ما مجلة إيل أضف 

 ��������������i،�وא����)�5�Wא����Xא�Z��������¡*�א¨����i�����א�64�o>א�'��8osل�
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 من املقرر وما جري عليه قضاء التمييز 
 أو موجـود ولكنـه من مصدر ال وجود لـه علي واقعة استخلصها ويل الحكم في قضائهأن تع 

 ويتحـقـق ذـلـك أو كاـنـت أســبابه ـقـد انطــوت عـلـي عـيـب يـمـس ســالمه االســتنباطمـنـاقض لمــا أثبـتـه 
فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسـبيب والفسـاد فـي باستخالص واقعة أو نتيجة ال تؤدي إليهـا ، 

 .االستدالل 

 ) عقاري٢٠٠٥ لسنة ٥٥ الطعن رقم ١٨/٤/٢٠١٠التمييز بتاريخ محكمة (
 ) مدني٢٠٠٩ لسنة ٣١١ الطعن رقم ٥/٤/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (

 كما قضي بأن 
ـر مشــوبة بفســاد فــي االســتدالل  يمــس ســالمة  إذا انطــوت علــي عيــب أســباب الحكــم تعتـب

ـة غيــر صــالحة مــن الناحيــة إلــي إذا اســتندت المحكمــة فــي اقتناعهــا االســتنباط ويتحقــق ذلــك  أدـل
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 التـي ثبتـت لـديها أو وقـع تنـاقض بـين عـدم فهـم العناصـر الواقعيـةالموضوعية لالقتناع بهـا أو إلـي 
  .كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمهاهذه العناصر 
 ) عقاري٢٠٠٩ لسنة ١٩ الطعن رقم ٢٨/٣/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 ومن املقرر أيضا 

 ������������������k����������A)���'�6Aوא���������Vل�2ذא�א][Vא��(د�/$�)��)�

ن��+o���o>ن�א 
�אqو!אق�.�
 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٦٦ الطعن رقم ١٣/٥/٢٠٠٨محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 

��������k�8ª�1��u ��������� و��/[�'�hم�������Q��ن�
و"(ن�א�K(��� ن�א��m�nא�64
�� �t�A
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!�א��
:�'���5אqو!אق�א����'���5א�64
ن����Qو-�1"(��(��1nא�:�
  .-/-/-رخ مشاركة في بناء أصل وملحقاته مؤصورة من عقد  −
 .صورة من عقد إيجار مؤرخ بذات التاريخ  −

 .بوعد المستأجر بشراء األصل ) ٢(صورة ملحق عقد رقم  −

 .بوعد المؤجر ببيع األصل ) ٣(صورة ملحق عقد رقم  −

 .صورة من مالحق عقد إيجار وجدول دفعات  −

 �.صورة من عقد ضمان كفالة شخصية −

 .من شهادة ملكية األرض وعقد الرهن صورة  −

 .رة من شيك ضمان صو −
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 ورغم ذلك مجيعه 
���1א��(מ�א�ط,)ن��,و����#�
��Jא�و�אق�א����ود�6وא��.�د����6)
.�����Iن�א��
�د�����������������


�N�����(�7א��6��0א�ذ��א
0ذ��ن�
��Jא�و�אق���������#�D�����������\�(و��،�N�(�D�#�.
�א����ود�6��دא�����א�


��د����#�&و��"و	)�����ود��6ن�5و�אق�����������������(�7
و��Mמ��..�
���Jא�ط����ن���ط3ن�ذ��Jא�

�������.
�D���5.���ط���/����..�
���Jא�ط����ن��ذ��Jא���د�وא�8(�����5מ���(���א��(מ�א�ط,)ن�ذא


��)��8ط��א_����د=�������ذ��N,(���Jو5&د�/��(�.������1��#�
��Jא�و�אق�א����ود�6و�دون����������

��=��)�Dو.�

 رغم أن املستقر عليه متييزا أن 
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 ) ١١/٨/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٥ لسنة ١٠٢محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 أنهوكذلك قضت ذات احملكمة املوقرة ب

�������)���א!���&�V2�3)(gEא��)��'8�A�Vא�3و!�l8���'�:
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 )٢٧/٦/٢٠١٠ عقاري جلسة ٢٠١٠ لسنة ٢٨الطعن رقم محكمة تمييز دبي (

 وهو األمر الذي يتأكد معه 
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ل يف  احلكم الطعني فضال عن خطئه يف تطبيق القانون ، وقصوره املبطـ:السبب الرابع 

التـسـبيب وفـسـاده يف االـسـتدالل فـقـد أـخـل حبـقـوق اـلـدفاع وطلـبـات الطاعـنـان 

اجلوهرية واجلازمة التي كان من شـأن االسـتجابة إليهـا تغيـري وجـه الـرأي يف 

  .الدعوى وذلك بإقرار املطعون ضده ذاته 

 حيث تواترت أحكام التمييز علي أن 
ـه إذا تمســك الخصــم أمــام  إن صــح أن ـبـدفاع مــن شــأنه وع محكمــة الموضــمــن المـقـرر أـن

ٕفإن علي المحكمة تحقيقـه بلوغـا إلـي غايـة األمـر فيـه واال شـاب يتغير به وجه الرأي في الـدعوى 
 .حكمها القصور في التسبيب واإلخالل بالدفاع 

 )١٤/٢/٢٠١٠ مدني بتاريخ ٢٠٠٨ لسنة ٣٦١محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
ويطلـب منهـا بطريـق الجـزم ي به الخصم لدي محكمـة الموضـوع يدلكل طلب أو وجه دفاع 

تغيـيـر وـجـه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى فإـنـه ويكـون الفصــل فـيـه ممـا يجــوز أن يترتـب علـيـه أن تفصــل فـيـه 

ٕيجب علـي تلـك المحكمـة أن تبحثـه وتـرد عليـه فـي أسـباب الحكـم واال كـان مشـوبا بالقصـور فـي 
 .التسبيب 

 )١٠/٢/٢٠٠٩ مدني بتاريخ ٢٠٠٩سنة  ل٢٢٤محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 كما قضت هذه احملكمة املوقرة بأن 
يدلي به الخصم لدي محكمة الموضوع ويطلب منهـا الفصـل كل طلب أو وجه دفاع جوهري 

مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يجـب علـي محكمـة الموضـوع فيه ويكون الفصل فيه 

 .ٕاال كان حكمها قاصر البيان أن تبحثه وأن ترد عليه في أسبابها و

 )٢٣/٩/٢٠٠٩ مدني بتاريخ ٢٠٠٩ لسنة ١٥٣محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ���������������)���8os�)B��[! �|��(�$'�א��#"��وא�[���-)��(م�وא�$oUqل�وא
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 ذلك  أن املقرر يف قضاء التمييز أن 
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 )١٨/١١/٢٠١٤ عمال جلسة ٢٠١٤ لسنة ١٤١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
�د$ Nو�� �5و �ط�� �(ل �5ن �א��و"وع�א����7 ��)��� ���د �א�0&מ N�� �)د�# �ع
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 )٢٩/٩/٢٠١٣ عقاري جلسة ٢٠١٢ لسنة ٣٧٣الطعن رقم (

 وكذا قضي أيضا بأن 
ـه قضــاء هــذه المحكمــة –المـقـرر   ـئن ـكـان طـلـب الخصــم مــن – وعـلـي مــا جــري ـب  أـنـه وـل

المحكمة ندب خبير في الدعوى إلثبات واقعـة معينـة لـيس حقـا لـه متعينـا علـي المحكمـة إجابتـه 

اعـه إليه إال أنه إذا كانت هذه الوسيلة التي طلبها الخصم هـي وسـيلته الوحيـدة إلثبـات صـحة دف

وكانـت الواقعـة المطـلـوب إثباتهـا بـهـذا الطريـق منتـجـه فـي النـزاع ـفـإن رفضـها االـسـتجابة لـه رـغـم 

 .عجزه عن إثبات صدق مدعاه بغير إجابته إليه يعد إخالال منها بحقه في الدفاع 

 )٨/١/٢٠١٣ تجاري جلسة ٢٠١٢ لسنة ٢٦٣عن رقم طال(
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 ملا كان ذلك 
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 يف حني أنتهي تقرير اللجنة األخرية 

 إيل أن املديونية متثل أكثر من ضعف هذا املبلغ 
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 ع حتقيق هذه الغاية وحيث مل يكن الطاعن يستطي

 وإزالة التعارض بني التقرير الذي عولت عليه احملكمة

 وبني التقارير التي اطرحتها بال سبب أو سند 
إزالـة التنـاقض والتعـارض .. إال عن طريق المطالبة بانتداب خبير أو أكثـر لتكـون مهمتـه �

ـلـب جـازم وصــريح ـجـاء وذلـك كـلـه فـي ط.. مـا ـبـين تقـارير الخـبـرة أو تـرجيح أـحـدهما عـن األـخـر 

 التالي 
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 وبرغم ما تقدم .. هذا 
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 وهو األمر الذي جيزم 
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 حيث تواترت أحكام التمييز علي أن 
ـه إذا  إن صــح أن ـبـدفاع مــن شــأنه محكمــة الموضــوع  تمســك الخصــم أمــاممــن المـقـرر أـن

ٕفإن علي المحكمة تحقيقـه بلوغـا إلـي غايـة األمـر فيـه واال شـاب يتغير به وجه الرأي في الـدعوى 
 .حكمها القصور في التسبيب واإلخالل بالدفاع 

 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ٣٦١ الطعن رقم ١٤/٢/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

  احملكمة بأن كما قضت هذه
 يدلي به الخصم لدي محكمة الموضوع ويطلب منهـا الفصـل كل طلب أو وجه دفاع جوهري 

مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يجـب علـي محكمـة الموضـوع فيه ويكون الفصل فيه 

 .ٕأن تبحثه وان ترد عليه في أسبابها واال كان حكمها قاصر البيان 

 ) مدني٢٠٠٩ لسنة ١٥٣ الطعن رقم ٢٣/٩/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (

 وقضي كذلك بأن 
ويطلـب منهـا بطريـق الجـزم  يدلي به الخصم لدي محكمـة الموضـوع كل طلب أو وجه دفاع 

ـه  ويكــون الفصــل فيــه ممــا يجــوز أن يترـتـب عليــه تغيـيـر وجــه اـلـرأي فــي اـلـدعوى أن تفصــل فـيـه فإـن

ٕباب حكمها واال كان الحكـم مشـوبا بالقصـور يجب علي تلك المحكمة أن تبحثه وترد عليه في أس
 .في التسبيب 

 ) مدني٢٠٠٩ لسنة ٢٢٤ الطعن رقم ١٠/٢/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (
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 ملا كان ذلك 
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 )ن واملصرف املطعون ضدهاالطاعن(إال أن طريف التداعي 

 قد اعرتضا علي ذلك التقرير وطلبا إعادة ندب خبري 
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 أما بعد إيداع هذه اللجنة لتقريرها 

 )نفس املوقف السابق(ورغم اعرتاض الطرفني عليه أيضا 

 ورغم حتقق عده أوجه لبطالنه وعواره 
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 هذا

  عن الشق العاجل وحيث أنه

 بطلب وقف التنفيذ 
يتجلـــى ظـــاهرا قيـــام الطعـــن الـــراهن علـــي العديـــد مـــن .. فإنـــه بالبنـــاء علـــي جمـــاع مـــا تقـــدم  

األســـباب الجدـيــة الـتــي لهـــا صـــداها ـفــي الـقــانون واألوراق عـلــي نحـــو يؤكـــد أن الطـعــن ـمــرجح القـبــول 
 .وهو ما يتوافر معه ركن الجدية .. موضوعا والحكم مرجح النقض 
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 وبتوافر ركني اجلدية واالستعجال 
طعــن الــراهن لحــين  المطالبــة بوقــف تنفيــذ الحكــم محــل ال– والحــال كــذلك – انيحــق للطاعنــ

 .الفصل في الطعن موضوعا 

 بناء عليه 

 للحكم  حتديد أقرب جلسة ممكنه انلتمس الطاعني
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 األول ..... أقيم هذا الطعن من بنك 

 طعنا علي احلكم الصادر من  
 -/-/- بجلســـــة.. محكـمــــة اســـــتئناف دـبــــي ـفــــي االســـــتئنافين رقـمــــي    و    لســـــنة    دـبــــي  

 :والقاضي منطوقه 

 :حكمت احملكمة 
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 ن هذين االستئنافني قد أقيما طعنا  كاوقد

  علي احلكم الصادر من 
 -/-/-بجلســـة ..  مـــدني كلـــي ..... لســـنة .....محكمـــة دبـــي االبتدائيـــة فـــي الـــدعوى رقـــم 

 : منطوقة ى فيضذي كان قد قوال

 :حكمت احملكمة حضوريا 
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 وكانت واقعات النزاع الراهن 

 تتخلص فيما يلي 

 أوال 

بأنـه يـداين المطعـون ضـده يخـالف الحقيقـة واألوراق قام البنك الطاعن دعواه المبتدأة بزعم أ
مائـــه تســـعة وأربعـــون مليـــون وســـبعة عشـــر ألـــف ( درهـــم ١٤٩ر٠١٧ر٤٨٦ر١٨األول بمبلـــغ قـــدره 

-/-مستندا فـي ذلـك إلـي عقـد التسـهيالت المـؤرخ ) وأربعمائة ستة وثمانون درهم وثمانية عشر فلسا
 يتم تنفيذه وقد خلت األوراق من ثمة دليل علي أن المطعون ضده األول قـد اسـتعمل الذي لم -/

ومــع ذـلـك فـقـد أـقـام البـنـك دعــواه .. ـهـذه التســهيالت أو أـنـه ـقـام بصــرف ردهـمـا واحــدا ـمـن قيمتـهـا 
 للمطالبة بذلك المبلغ المزعوم 

 ثانيا  
قــدرها (ن يملكهــا المطعــون ضــده األول فــي حصــة كــابعــدم نفــاذ تصــرف كمــا طالــب البنــك  

وذـلــك تأسيســـا عـلــي مـــا يزعمـــه مـــن مديونـيــة عـلــي .. ـفــي الشـــركة المطعـــون ضـــدها الثانـيــة %) ١٥
 .المطعون ضده األول 

 ثالثا 
بطـلــب عـــارض .. تـقــدم المطعـــون ضـــده األول .. ٕواـبــان ـتــداول اـلــدعوى المبـتــدأة بالجلســـات  

 :ابتغي من خالله الحكم له باألتي 

 -:اصليا 

مائـه أربعـة ( درهـم ١٥٤ر٠٠٠ر٠٠٠أن يـؤدي لـه مبلـغ وقـدره بإلزام البنـك بـ ) ١(
مـــن ـتـــاريخ المطالـبـــة % ٩والفاـئـــدة القانونيـــة بواـقـــع ) وخمســـون ملـيـــون درهـــم
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وذـلــك .. وحـتــى الســـداد الـتــام ، وشـــمول الحكـــم بالنفـــاذ المعجـــل ـبــال الكفاـلــة 

اســـتنادا إلـــي أن البنـــك الطـــاعن حاليـــا لـــم يقـــم بإيـــداع قيمـــة الوحـــدات 

التي حولهـا إليـه المطعـون ضـده األول بموجـب عقـد الحوالـة االستثمارية 

 درـهــم ـفــي ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢ والبالـغــة قيمتـهــا -/-/-والتـنــازل الـمــؤرخ 

حساب المطعون ضده األول ن وعدم قيام البنك أيضا بإيداع حصيلة بيـع 

األسهم المملوكة للمطعون ضده األول في حسابه ، بمـا ألحـق بـه أضـرار 

 .مادية ومعنوية 

خبيــر لتقــدير األضــرار التــي أصــابت المطعــون ضــده األول مــن جــراء دب نــ ) ٢(
قـيـام البـنـك ببـيـع محفظــة األســهم العاـئـدة ـلـه ـبـدون مســوغ مــن الـقـانون وبحــث 

 .والقضاء بما يسفر عنه تقرير الخبرة .. إخالل البنك 

 -:واحتياطيا 

 بين ما قد يحكم به للمطعون ضده أوال مع مـا إجراء المقاصة القضائية - أ
 ). المقامة من البنك الطاعن(به في الدعوى األصلية يحكم 

ــزام البنـــك - ب  بـــأن يـــؤدي للمطعـــون ضـــده األول مـــا تســـفر عنـــه أعمـــال إـل
مــن تــاريخ المطالبــة وحتــى الســداد التــام % ٩المقاصــة مــع الفوائــد بواقــع 

 .بحكم مشمول بالنفاذ دون كفالة 

ي صــــحيفة اـلـــدعوى  ـفـــي اـلـــدعوى ألداء المأمورـيـــة المبيـنـــة ـفــــنـــدب خبـيـــر -        ج
 .المتقابلة

 رابعا 
كلفـتـه .. انـتـدبت ـفـي اـلـدعويين األصــلية والفرعـيـة خبـيـرا محكـمـة أول درـجـة وحـيـث أن عداـلـة  

  .-/-/-بأداء المأمورية الموضحة بالحكم التمهيدي المؤرخ 

 إال أن السيد اخلبري 
منتهيـا .. ألوراق قد باشر مهمته علي نحو معيب ومخالف للمستندات والحقـائق الثابتـة بـا 

 درهـم ١١٤ر٢١٤ر٤١٣ر١٤إلي الزعم بأن المطعون ضـده األول مـدين للبنـك الطـاعن بمبلـغ قـدره 
مائــه وأربـعــة عشـــر ملـيــون ومــائتي وأربـعــة عشـــر أـلــف وأربعماـئــة وثالثــة عشـــر درهـــم وأربـعــة عشـــر (

 ).فلسا



١٧٢ 

 

 خامسا 
ومخالفتـه للثابـت ذكور التـي شـابت تقريـر الخبـرة المـالمطاعن والعيوب هذا وعلي الرغم مـن  

فقـد أصـدرت محكمـة أول درجـة بجلسـة .. وبرغم اعتراض المطعون ضده األول عليـه .. باألوراق 
 .دائي أنف الذكر بمستهل هذه المذكرة  حكمها االبت-/-

 سادسا 
فـقـــد طعــــن علـيـــه بطرـيـــق المطـعـــون ضــــده األول وحـيـــث ـلـــم يـلـــق هــــذا القضــــاء قـبـــول ـلـــدي  

علــــي ذات الحكــــم بموجــــب االســــتئناف كمــــا طعــــن البنــــك ..  تجــــاري ....االســــتئناف رقــــم  لســــنة 
 .تجاري ... لسنة ..... رقم 

 باجللسات ) بعد ضمهما(وحيث تداول االستئنافني 

  -/-/-وجبلسة 
بإعـــادة المأموريـــة إلـــي الســـيد الخبيـــر حكمـــا تمهيـــديا أصـــدرت عدالـــة المحكمـــة االســـتئنافية 

 .وق هذا الحكم التمهيدي السابق ندبه ألداء المهمة المبينة بمنط

 سابعا  
المطـعـون ضــده وباشــر مهمـتـه وانتـهـي إـلـي أن .. وبالفـعـل أحيـلـت األوراق إـلـي الســيد الخبـيـر  

- درهم وبتاريخ ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢في مركز الشارقة لالستثمار قيمتها % ١٠األول كان يمتلك 

ـدار بمعرـفـة شــركة ( تـنـازل عــن هــذه النســبة -/-/ ـد .. بـنـك الطــاعن لصــالح ال.....) الـتـي ـت وـق

 .أصبحت هذه الوحدات االستثمارية من حق البنك إال أنه لم يقم بتحويلها لحسابه

 ثامنا  
إلـي عدالـة المحكمـة ..... ومن اإلقـرارات المقدمـة مـن شـركة وتأسيسا علي جماع ما تقدم  

ــر والمؤرخـــة  ــ ، -/-/- ، -/-/-االســـتئنافية والســـيد الخبـي ه الســـيد وتأسيســـا عـلــي مـــا انتهـــي إلـي
 -/-/- فقــد أصــدرت عدالــة المحكمــة االســتئنافية بجلســة – وفــق صــحيح الواقــع والقــانون –الخبـيـر 

 .حكمها أنف البيان بمستهل هذه المذكرة 
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 هذا 

  األول مل يرتض هذا القضاء .....وحيث أن بنك 

 فقد طعن عليه .. رغم وجاهته 
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الطعن ابتني علي أسباب تدور وجودا وعدما حول جـدل موضـوعي ال : السبب األول 

التمييز ذلـك أن القاعـدة أن حملكمـة املوضـوع السـلطة جيوز إثارته أمام حمكمة 

التامة يف وزن األدلة واألخذ مبا تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون معقب عليهـا 

مادام استخالصها سائغا وله أصل ثابت بـاألوراق فيكـون النعـي علـي حكمهـا 

 .بعد ذلك جدل موضوعي ال جيوز التحدي به أمام حمكمة التمييز 

 دد استقرت أحكام التمييز علي أن ففي هذا الص
لمحكمـة الموضــوع السـلطة المطلـقـة فـي تـقـدير القـرائن القضــائية ، وال تتـدخل محكـمـة التميـيـز 

ن ئاربشأن ما تستنبطه منهـا طالمـا كـان اسـتنباطها سـائغا ، وأن المجادلـة فيمـا تستشـف مـن القـ

جادـلـة موضــوعية تنحســر القضــائية بغـيـة الوصــول إـلـي نتيجــة أخــري ال يـعـدو أن يـكـون مجــرد م

 .عنها رقابة محكمة التمييز 

 ) مدني٢٠١٠ لسنة ٢٢٦ و ٢٢٢ في الطعنين رقمي ١٣/٣/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
النعي علي الحكم المطعون فيـه فيمـا تسـتقل محكمـة الموضـوع بتقـديره واستخالصـه مـن أدلـة  

 .م محكمة التمييز ويكون النعي علي غير أساس  ، ال يجوز إثارته أماجدل موضوعيالدعوى ، 
 )٢٠١٠ لسنة ١٣٢ الطعن رقم ١/٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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 ملا كان ذلك
وبتطبـيـق المفــاهيم القانونـيـة أنفــة البـيـان علــي مــدونات الحكــم المطعــون فـيـه ومحــاوالت البنــك  

ما لهـا مـن سـلطه مطلقـة فـي الطاعن النيل منه بموجب الطعن الراهن يتضح أن محكمة الموضوع ب
.. تـقـدير األدـلـة الثابـتـة ـلـديها بالمســتندات والـتـي ال تجــد مــا يدحضــها أصــدرت حكمهــا المطعــون فـيـه 

 :المحرر فيما بين كال من  -/-/-ذلك أن عقد حوالة الحق المؤرخ 
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% ١٠( عـن وحداتـه االسـتثمارية وهـي )المحيـل(تنازل المطعون ضـده األول بموجبـه والذي 

مائـه ثمانيـة ( درهـم ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢والبالغة قيمتهـا ) م. م . من شركة مركز الشارقة لالستثمار ذ
والـتــــي ـتــــدار بمعرـفــــة ) وعشـــــرون ملـيــــون ومـــــائتي وأربعـــــون أـلــــف وخمســـــمائة اثـنــــين وثالـثــــون درهـــــم

 ..... .شركة 

 البنك الطاعن لصاحل 
وذـلـــــك ـبـــــإقرار المطعــــــون ضــــــده األول ، وبموافـقـــــة البـنـــــك التامــــــة عـلـــــي الحواـلـــــة ، وـبـــــالتزام  
 .بتنفيذ تلك الحوالة فور انعقادها ..... شركة 

 وحيث التزم احلكم املطعون فيه .. هذا 
بالقواعــد المـقـررة ـفـي محكـمـة التميـيـز الـمـوقرة ـمـن أن حواـلـة الحــق تنعـقـد بالتراضــي ـبـين  

يها باعتبارها اتفاقا بين المحيل والمحال له علي تحويل حق األول في ذمة المحال عليه إلـي طرف

الطـرف الثـاني المـحـال لـه ، وـهـي بـذلك ـتـتم بتالقـي رضـا طرفيـهـا دون حاجـة إـلـي شـكل ـخـاص ، 

ويكفي لنفاذها قبول المحـال لـه للحوالـة صـراحة أو ضـمنا وكـذلك دون حاجـة إلـي رضـاء المـدين 

 .ه المحال علي

 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٢٣١ الطعن رقم ٢٢/١١/٢٠٠٨محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وحيث ثبت لدي عدالة حمكمة املوضوع 
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 األمر الذي يؤكد 
 وانتقـل بهـا مـا للمطعـون ضـده مـن مفعله أثاره من فـور انعقـاده) عقد الحوالـة(أن هذا العقد  

 ملكيـة فـياألول الذي أصبح يحل محل المطعون ضـده إلي البنك الطاعن ..... حقوق قبل شركة 

  .الوحدات االستثمارية المحالة ، ذلك أن الحوالة ترد علي جميع الحقوق أيا كان محلها

 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٢٤٦ الطعن رقم ٢٧/١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) مدني٢٠٠٥ لسنة ٣٣٠ الطعن رقم ٢٦/٣/٢٠٠٦محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 )٢٠٠١ لسنة ٦٥ الطعن رقم ١٧/٦/٢٠٠١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ومن ثم 
النيـل  –ند من الواقـع أو القـانون  وبال س–وحيث يحاول البنك الطاعن من خالل طعنه هذا  

األمــر الــذي يعــد جــدال .. والنعــي علــي اســتعمال محكمــة الموضــوع لســلطتها التــي تســتقل بهــا 

 بمـا يقطـع بـأن كافـة منـاعي الطـاعن قائمـة علـي موضوعيا غير جائز إثارته أمام محكمتكم الموقرة
 .غير أساس جديرة بعدم القبول 

 ) مدني٢٠٠٦ لسنة ٧ الطعن رقم ٤/٦/٢٠٠٦محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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اـنـه ـممـا يؤـكـد ويقـطـع ـبـأن الطـعـن املاـثـل ال يـعـدو أن يـكـون ـجـدل : الـسـبب الـثـاني 

بـال سـند (موضوعي ال ختتص حمكمة التمييز بنظره ، حماولة البنـك الطـاعن 

وذلك من خـالل طـرح ..  ونفاذه -/-/-النيل من عقد حواله احلق املؤرخ ) قانوني

بل ومل تطرح من ذي .. فتقر للسند وتتضارب مع بعضها البعض عده مزاعم ت

قبل علي حمكمة املوضوع مبا جيعلها مزاعم خيالطها الواقع ال جيوز إثارتها ألول 

 .مرة أمام حمكمة التمييز 

 بداية 
فإـنـه بمطالعــة الســبب األول مــن أســباب الطعــن اـلـراهن نجــد أن البـنـك الطــاعن ـقـد تخــبط ـفـي  

أوصـــاف  – بـــال ســـند – وألصـــق بـــه مـــن عندياتـــه -/-/-قـــد الحوالـــة المـــؤرخ ادعاءاتـــه بشـــأن ع

 .متناقضة ومتضاربة 

 فتارة يدعي 
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 وتارة ثانية يزعم 
بأن هذا العقد قد تم االتفاق بين أطرافه الثالثة علـي التقايـل منـه ، وأيضـا لـم يقـدم البنـك 

 .علي  هذا االدعاء دليال واحدا أو سندا يعتكز عليه 

 ويف تارة ثالثة يقرر بال سند 
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 ويف ادعاء رابع يهدم مجاع ما تقدم 
ـيـزعم البـنـك ـبـأن تـلـك الوـحـدات االـسـتثمارية الـتـي ـتـم التـنـازل عنـهـا لصــالحه بموـجـب عـقـد 

 فكيف!!(الحوالة أنف الذكر قد أصبحت مجرد ضمانه لمديونية المطعون ضده األول لدي البنك ؟

 !!) .تكون غير موجودة وتكون ضمانه ؟؟
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 ملا كان ذلك 
 المتناقضــة والمتضــاربة الـتـي أســقط بعضــها –وكــان الثاـبـت أن جمــاع مــزاعم البـنـك الطــاعن 

فضـال ـعـن كونـهـا محـض دـفـاع جدـيـد  بـال ســند لهـا فـي الواـقـع أو المسـتندات أو الـقـانون ، –بعضـا 

 ، األمــر اـلـذي يؤكــد عــدم جــواز لموضــوعيخالـطـه واـقـع وـلـم يســبق طرـحـه وعرضــه عـلـي محكـمـة ا
 .إثارتها ألول مرة أمام محكمة التمييز 

 )٢٠١١ لسنة ٥٧ الطعن رقم ١٣/١٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 )٢٠١٠ لسنة ٣٩١ الطعن رقم ٢٧/٣/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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 بشأن الزعم بأن عقد احلوالة والتنازل باطل وخمالف للقانون: أوال 

 فإن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن .. بداية 
 وتترتـب عليـه فإنـه يقـع صـحيحإواذا تـوافرت أركانـه األصل هو أن العقد شريعة المتعاقدين  

إال أنـه يشـترط أن ال يكـون العقـد أو أثـاره مخالفـا أثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين 

  للنظام العام
 )٢٩/٣/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٣٠١الطعن رقم (

 بقوهلا ..  من قانون املعامالت املدنية العقد الباطل ٢١٠وقد عرفت املادة 
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 تقدم يتضح ومما 

أن العقــد ال يبطــل إال إذا كــان مخــالف للنظــام العــام أو اختــل  
 . يمكن القول ببطالن العقد وفيما عدا ذلك فال.. ركن من أركانه 
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 ويف خصوص عقد احلوالة فإنه ملن املستقر عليه 

 يف قضاء التمييز أن 
ما دام ال يوجد ما يحرمها أو يمنعها وهي تنعقـد بالتراضـي بـين المحيـل حوالة الحق جـائزة  

ـه دون حاجــه إـلـي رضــاء المــدين لــم  إال أنــه يشــترط أن يكــون عالمــا بهــا ويثبــت هــذا العوالمحــال ـل
بكافة طرق اإلثبات المقررة قانونا وذلك لخلو األحكام المنظمـة لحوالـة الحـق ونفاذهـا قبـل المـدين أو 
الغير في التشريعات المعمول بها في إمارة دبـي ، بمـا مقتضـاه الرجـوع إلـي القواعـد العامـة فـي ذلـك 

 .أو الغير الشأن واالكتفاء بثبوت علم المحال عليه بتلك الحوالة لنفاذها قبل المدين 
 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٢٤٦ الطعن رقم ٢٧/١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
مــن ثمــة مــا يـبـرر للبـنـك الطــاعن اـلـزعم ..... وحـيـث خــال عـقـد حواـلـة الحــق والتـنـازل المــؤرخ  

حـيـث ـخـال ـهـذا العـقـد ـمـن ثـمـة ـمـا يشــير إـلـي مخالـفـة النـظـام الـعـام أو أن ركـنـه ـقـد .. بأـنـه باطــل 

األمــر اـلـذي .. الســيما وأـنـه انعقــد بتراضــي ـتـام مــن أطرافــه الثالـثـة وتوقـيـع كــل مــنهم علـيـه .. ـتـل اخ
وهــــو األمــــر الــــذي اســــتبان جليــــا لعدالــــة محكمــــة الموضــــوع .. يقطــــع بأنــــه أنعقــــد صــــحيحا ونافــــذا 

منتهـيـة إـلـي حكــم مواكــب للقــانون واألوراق محــل هــذا .. واستخلصــته استخالصــا ســائغا مــن األوراق 
 .ن الطع

 وهذا ما يؤكد 
 والـزعم بأنـه باطـل هـو نعـي ال سـند – بقول مرسـل –أن نعي البنك الطاعن علي هذا العقـد  

الســيما وأن ذـلـك البـنـك ـلـم يوضــح فــي نعـيـه ماهـيـة اـلـبطالن اـلـذي يدعـيـه علــي .. ـلـه وال دلـيـل علـيـه 
 .األمر الذي يجدر معه االلتفات عن نعيه في هذا الصدد .. ذلك العقد 

  بشأن الزعم بأن عقد احلوالة مت التقايل منه:ثانيا 
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 علي أن .. الت املدنية  من قانون املعام٢٤٣بل نصت املادة .. ليس هذا فحسب 
ـي القــبض أو أي  يثبــت حكــم العقــد فــي المقصــود عليــه -١ ـه بمجــرد انعقــاده دون توقــف عـل وبدـل

 . ما لم ينص القانون علي غير ذلك شيء أخر
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 .فيجب علي كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليها منهما ) التزاماته( أما حقوق العقد -٢

 ن  علي أ٢٤٦كما نصت املادة 
 . وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية طبقا لما أشتمل عليه يجب تنفيذ العقد -١
 وال يقتصر العقد علي إلزام المتعاقد بما ورد فيـه ولكـن يتنـاول أيضـا مـا هـو مـن مسـتلزماته وفقـا -٢

 .للقانون والعرض وطبيعة التصرف 

 ومما تقدم مجيعه 
 االلـتـزام بــنص مــا ورد بالعقــد وتحقيــق حكمــه يتضــح أن المشــرع أوجــب علــي كــال المتعاقــدين

وعــدم جــواز نقــض هــذه االلتزامــات أو تعــديل العقــد إال باتفــاق جميــع أطراـفــه فــور انعقــاد العقــد 

ٕواذا أدعـي أحـد طرفـي العقـد مـا لـم يثبـت بصـلب .. الملتزمين بتنفيذه بمـا يتفـق مـع حسـن النيـة 

 .لمكلف بإثبات دعواه العقد فعليه إثباته ذلك أن القاعدة أن المدعي هو ا

 ) عقاري٢٠١٠ لسنة ٣٢ الطعن رقم ٣/٤/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 حيث أن الثابت 
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 )٢٠١١ لسنة ٧١ الطعن رقم ٢٢/١١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ما تقدم 
مـر الـذي األ..  ونفـاذه وترتيـب أثـاره فـور انعقـاده وكان قد ثبـت بالكتابـة وجـود عقـد الحوالـه 

ال يـكــون بمـحــض ـقــول يؤـكــد أن ادعـــاء البـنــك الطـــاعن وزعـمــه بأـنــه ـقــد ـتــم التقاـيــل عـــن هـــذا العـقــد 

ذـلـك أن القاعــدة أن مــا ثـبـت  .. ـبـل يجــب أن يـكـون إثـبـات البـنـك لـهـذا االدعــاء بالكتاـبـة.. مرســل 
 .بالكتابة ال سبيل إلثبات عكسه إال بالكتابة 

 ) تجاري٢٠٠٩ لسنة ١٠٧لطعن رقم  في ا٧/٦/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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 ملا كان ذلك 
وحـيــث ـلــم يقـــدم البـنــك الطـــاعن ثمـــة مســـتند كـتــابي يفـيــد االتفـــاق والتراضـــي فيمـــا ـبــين جميـــع  

فمن المستقر عليه تمييـزا فـي هـذا الخصـوص .. علي التقايل منه ..... أطراف عقد الحوالة المؤرخ 
حـد المتعاقـدين الرجـوع فيـه وال تعديلـه وال فسـخه  فال يجـوز ألأنه طالما انعقد العقد صحيحا الزمـا

 ، ويجـــوز للمتعاقـــدين التقايـــل عـــن العقـــد إال بالتراضـــي أو التقاضـــي أو بمقتضـــي نـــص القـــانون
 .برضاهما معا بعد انعقاده 

 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ٢٥٤ الطعن رقم ١٠/٥/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 هذا ومن مجلة ما تقدم 
هــو ـفـي ذاـتـه عـقـد يجــب أن يثـبـت تراضــي .. ـلـي التقاـيـل مــن عـقـد مــا يتضــح أن االتـفـاق ع

أمـا االدعـاء بـذلك بشـكل مرسـل  .. الطرفين وموافقتهما علي التقايل ويجب أن يثبـت ذلـك بالكتابـة
فيكـون مخـالف للقـانون يجـدر ) حسـبما يفعـل البنـك الطـاعن حاليـا(أو بإرادة منفردة من أحد الطرفين 

 .ه وعدم التعويل عليه االلتفات عن ادعائه وزعم

أما خبصوص االدعـاء بـأن الوحـدات االسـتثمارية حمـل : ا لثثا

 .غامضة وجمهله وغري معلومة ..... احلوالة املؤرخة 
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 حيث أن املطعون ضده األول 
مــن إجمــالي  % ١٠ك مــا مقــداره قــد تملــ..... ، ..... ، ..... بموجــب ثــالث عقــود مؤرخــة  

ماـئــه ( درهـــم ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢بإجـمــالي مبـلــغ ـقــدره .. االســـتثمارات ـفــي مرـكــز الشـــارقة لالســـتثمار 
وقــــد كلــــف ) .. ثمانيــــة وعشــــرون مليــــون ومــــائتي وأربعــــون ألــــف وخمســــمائة اثنــــين وثالثــــون درهــــم

 .في إدارة هذه الوحدات االستثمارية لصالحه ..... شركة 
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  .....ويف تاريخ 
الـــذي كـــان مالكـــا لهـــذه (انعقـــد عقـــد التنـــازل وحوالـــة الحـــق فيمـــا بـــين المطعـــون ضـــده األول 

..... وبـين شـركة " محال لـه " وبين البنك الطاعن بوصفه " محيل " بوصفة ) الوحدات االستثمارية
مبـلـغ وكمــا أشــرنا ـفـإن قيمــة هــذه االســتثمارات ) .. محــال علـيـه(المكلـفـة ـبـإدارة االســتثمارات المــذكورة 

 . درهم ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢طائل قدره 

 وهو ما ال يتصور معه عقال
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 أما وأن يأتي البنك
ويدعي بأن تلك االستثمارات محل عقد الحوالة ) سبع سنوات تقريبا(بعد كل هذه السنوات  

 .فإنه قول ال يقبل منه وغير مستساغ عقال أو قانونا.. غامضة ومجهولة ..... المؤرخ 

خبصوص زعم البنك الطاعن بأن تلك الوحدات االستثمارية أما : وأخريا 

 حمل احلوالة أصبحت جمرد ضمانه لديون املطعون ضده األول 
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 فإذا كانت غامضة وجمهولة كما يدعي البنك 

لم يكن ليقبل التعامل بشأنها ال بالحوالة وال بالضمانة وال بأي  
 . صور التعامالت صورة من
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 هذا من ناحية 
وعلي الفرض الجدلي المنكـور بصـحة مـا يدعيـه البنـك الطـاعن مـن أن .. ومن ناحية أخري  

$��7د� -مــا هــي إال ضــمانه ـلـديون المطعــون ضــده األول .. هــذه الوحــدات االســتثمارية المحاـلـة ـلـه 

���Jض�&���ذ��$�N�I��N
 التصرف فيها حـال  فإنه يكون من حقه−����א��)מ�א��ط,ون�$�N(ذא

وهـو .. ٕثبوت امتناع المطعون ضده األول عن أداء ديونه واال فما الغـرض مـن اعتبارهـا ضـمانة 

وصـف ) المحالـة لـه (ما لم يفعله البنك مما يؤكد أنه بذاته ينكر علي هذه الوحدات االسـتثمارية 

 ..... .ذ تاريخ  ملكه بمجرد انعقاد الحواله ومن– والحال كذلك –بل يعتبرها .. الضمانة 

 ملا كان ذلك 
 فيمــا ـهـو الـجـدل الموضــوعييضــحي ظــاهرا أن مبـنـي الطـعـن الماـثـل .. وـمـن جمـلـة ـمـا تـقـدم  

السـيما وأن مـا انتهـت إليـه محكمـة لمحكمة الموضوع من سلطة تامة في تقديره دون معقب عليهـا 

البنـك الطـاعن النيـل مـن ومن ثـم تكـون محاولـة .. الموضوع له سنده في الواقع والقانون واألوراق 
السيما وأن البنك قد تعمد طرح مزاعم موضـوعية متضـاربة .. سلطة محكمة الموضوع غير جـائز 

األمــر اـلـذي يؤكــد أن نعــي البـنـك عـلـي الحكــم .. وـلـم يســبق طــرح أغلبـهـا عـلـي محكـمـة الموضــوع 
 . ال يجوز إثارته ألول مرة أمام محكمة النقض هو نعي يخالطه واقعالمطعون فيه 

 قـد .....أن ادعاء البنك الطاعن بأن عقد حوالة احلق والتنازل املـؤرخ : السبب الثالث 

مت إلغائه هو قول فاسد ال سـند لـه وال دليـل عليـه ذلـك أن العقـد ال يلغـي إال 

بالرتاضي أو التقاضي أو بنص القانون ، وهو ما مل يتم ، ومن ثـم يكـون نعـي 

ه اعتداده بالعقد أنف الذكر والقـول بأنـه البنك الطاعن علي احلكم املطعون في

ـهـو نـعـي ـظـاهر الفـسـاد واـلـبطالن ـمبـا يـسـتوجب .. أخـطـأ يف تطبـيـق الـقـانون 

 .طرحه 

 فإن املستقر عليه يف قضاء التمييز أنه .. بداية 
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 ) حقوق١٩٩٤ لسنة ٣ و ١٩٩٣ لسنة ٣٤٥رقم  الطعن ١٤/٥/١٩٩٤محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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 كما قضي بأن 
وـمـن ـثـم ـفـإن النـعـي وال عـلـي المحكـمـة أن ـهـي ـلـم ـتـرد عـلـي دـفـع أو دـفـاع ـظـاهر الفـسـاد ،  

 .علي الحكم المطعون فيه لهذا السبب يكون علي غير أساس 
 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ٩٠ الطعن رقم ١٨/٥/٢٠٠٨محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 أن نعي البنك علي احلكم املطعون فيه ومما يؤكد 

 الستناده إيل عقد صحيح وقائم ونافذ 

 هو نعي فاسد 

 ما تواترت عليه أحكام التمييز بقوهلا 
مـن قـانون المعـامالت ) ٢٧٣ ، ٢٧٢ ، ٢٦٨ ، ٢٦٧(من المقرر وفقا لما تقضي به المواد 

ـفـال يجــوز عقــد صــحيحا الزمــا  إـنـه إذا كــان ال– وعلــي مــا جــري ـبـه قضــاء هــذه المحكمــة –المدنـيـة 

ألحد المتعاقدين الرجوع فيه أو تعديله أو فسخه إال بالتراضي أو التقاضـي أو بمقتضـي نـص فـي 

 .القانون 

 لســنة ١٥٢ والطعــن رقــم ٢٠١٠ لســنة ١٣٩ الطعــن رقــم٨/١١/٢٠١٠محكمــة تمييــز دبــي بتــاريخ (
 ) تجاري ٢٠١٠

 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ٢٥٤ الطعن رقم ١٠/٥/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 كما مل يثبت متاما 

ن البـنـك الطــاعن قــد اتخــذ أي إجــراء قــانوني ضــد ذـلـك العـقـد أ 
وهـو .. عنـه ) المزعـوم(للمطالبة بفسخه أو إلغائه أو إثبات التقايل 

 األمر الذي يؤكد صحة العقد ونفاذه واستمراره لعدم إلغائه أو 
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 .فسخه قضاءا 
 وأخريا 

ـ  ـقـة وتراضــي ه ـلـيس هـنـاك ـنـص ـفـي الـقـانون يمـنـع ـمـن تحرـيـر عـقـد حواـلـة حــق بمواففإـن

 .وقبول جميع أطرافه وفيما ال يتعارض مع النظام العام 

 األمر الذي يؤكد 
هــو عـقـد صــحيح وناـفـذ وســاري بـقـوة الـقـانون ومــن ـفـور انعـقـاده ..... أن عـقـد الحواـلـة المــؤرخ  

وأن زعم البنك بأنه قد تم إلغائه أو التقايل عنه هو محض قول مرسل ال سند لـه وال دليـل عليـه مـن 
ـي هــذا العقــد الصــحيح .. يــال ذلــك البنــك صــنع خ ومــن ثــم فــإن تعويــل الحكــم المطعــون فيــه عـل

أمـا نعـي الـطـاعن علـي ذلـك فهـو دـفـاع .. هـو عـين مواكبـة الـقـانون والثابـت بـاألوراق .. والنافـذ 

 .ظاهر البطالن ال تثريب علي المحكمة إن هي طرحته 

 األول مل يـقـم بتنفـيـذ أن ـقـول البـنـك الـطـاعن ـبـأن املطـعـون ـضـده: الـسـبب الراـبـع 

هو قول يفتقر للصحة وخيالف القـانون ومـا .. .....التزاماته بعقد احلوالة املؤرخ 

وما استخلصته حمكمة املوضوع استخالصا سـائغا هو ثابت باألوراق واملستندات 

 .منها 

 فإن الثابت واملتواتر عليه يف قضاء التمييز أن .. بداية 
من المحيل إلي المحال بمـا لـه مـن انتقال الحق المحال به الة يترتب علي مجرد انعقاد الحو 

 .دون التوقف علي أي شرط أو إجراء أخر توابع وضمانات 

 )٣١/٨/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٨٠٧ و ٧١٠الطعنين رقمي (

 كما قضي بأن 
مـا لـم تثبت بمجرد انعقـاده دون توقـف علـي أي شـرط أخـر أثار العقد من حقوق والتزامات  
وتـكـون تـلـك اآلـثـار منـجـزة وتـقـع ـفـي الـحـال إذا ـتـم العـقـد ـقـانون أو االتـفـاق عـلـي غـيـر ذـلـك ـيـنص ال

 .بصفة مطلقة غير مضاف إلي أجل مستقبل أو معلق علي شرط 
 )١٤/٦/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ١٣٥الطعن رقم (
 )٢٦/١/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٨٦الطعن رقم (
 )١٤/٣/٢٠٠٤ جلسة ٢٠٠٣ لسنة ٣٩٨الطعن رقم (
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 ا كان ذلك مل
وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة البيان علي زعم البنك الطـاعن بـأن المطعـون ضـده األول لـم  

فإـنــه تجـــدر اإلشـــارة إـلــي أن عقـــد الحوالـــة ..... .. يقـــم بتنفـيــذ التزاماـتــه بشـــأن عقـــد الحواـلــة المـــؤرخ 
وقـف علـي أي إجـراء فإنـه يحقـق أثـاره فـورا دون ت.. بمجرد انعقاده صحيحا وتوقيع المحيـل عليـه 

الســيما وأن عـقـد الحواـلـة محــل الـتـداعي قــد خــال تمامــا مــن أـنـه متوقــف .. أخــر ـمـن جاـنـب المحـيـل 
ـذي أضــحي ) المحيــل(علــي شــرط معــين أو علــي إجــراء يجــب إتمامــه مــن المطعــون ضــده األول  اـل

ــة ــة والـتــي أصـــبحت مـلــك البـنــك الطـــاعن بمجـــرد انعـقــاد الحواـل  أجنبـيــا عـــن االســـتثمارات المحاـل

 ..... .بتاريخ 

 )٢٤/٤/٢٠٠١ ق جلسة ٧٠ لسنة ٤٤٩الطعن رقم (

 ليس هذا فحسب 

 بل أن ادعاء البنك الطاعن قد خالف األوراق واملستندات 

 التي زخر بها ملف التداعي وعلي األخص 

 ) احملال عليها (.....كتاب شركة 

  والذي أقرت من خالله صراحة -/-/-املؤرخ 
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 ومن خالل هذا املستند الصريح 
قـد أصـبح أجنبيـا ..... ول بمجرد إبرام عقـد الحوالـة فـي يتجلى ظاهرا أن المطعون ضده األ 

إذ باتـت تحـت تصـرف البنـك .. عن تلك االستثمارات المحالة وال يجوز له إبرام أي تصرف عليها 



١٨٦ 

 

حسـبما أقـرت - رغـم أنهـا قابلـة للتـداول والصـرفٕالذي لـم يتصـرف فيهـا برغبتـه وارادتـه .. الطاعن 
م التصــرف فــي هــذه االســتثمارات حتــى اآلن يتحمــل البنــك  األمــر الــذي يؤكــد أن عــد–..... شــركة 

 .الطاعن مسئوليته 

 أما عن زعم البنك الطاعن 
فـإن هـذا قـول .. بأن المطعون ضده األول لـم يسـدد قيمـة الوحـدات االسـتثمارية المحالـة  

 .مبتور سنده وينم عن عدم قراءة ألوراق النزاع 
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 أضف إيل ذلك 
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 من املؤكد أن هذا مل حيدث 
وهــو األمــر اـلـذي يؤكــد أن المطعــون ضــده األول قــام بســداد ثمــن هــذه الوحــدات االســتثمارية  

  .إلي البنك الطاعن..... بموجب عقد الحوالة المؤرخ لذلك تم السماح له بإحالتها .. بال شك 

 فضال عما تقدم مجيعه 
أن المطعــون ضــده األول أحــال كافــة حقوقــه الثابتــة ..... فــإن الثابــت بعقــد الحوالــة المــؤرخ  

 .دون االلتزامات .. علي الوحدات االستثمارية أنفة الذكر إلي البنك 

 وهذا دليل قاطع 
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١٨٧ 

 

 ومن ثم 
يضحي ظاهرا أن ما ينعى به الطاعن علي الحكم المطعـون فيـه غيـر .. ومن جملة ما تقدم  

 .لتفات عنه وعدم التعويل عليهقائم علي سند من الواقع أو القانون أو المستندات بما يجدر معه اال

أن ـمـا يـسـتند علـيـه البـنـك الـطـاعن ـمـن أوراق ومـسـتندات ـهـي  : امسالسـبب اـخلـ

مجيعها صادرة عن البنك كدليل لنفسه وال حتوز أي حجية قبل املطعـون ضـده 

كما يتعمد تفسري املستندات علي هـواه ومـن عندياتـه تفسـريا ال جيـد .. األول 

 .صداه يف املستند ذاته 

 واترت أحكام التمييز علي إرساء مبدأ هام ت
 نأن األصـل العـام فـي اإلثبـات أنـه ال يجـوز للخصـم أمن المقرر في قضـاء هـذه المحكمـة 

 .ينشي لنفسه دليال يحتج به علي خصمه 
 )  مدني٢٠٠٨ لسنة ٢٩٠ الطعن رقم ١٧/١/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وكذا نصت بأن 
 . يجوز للخصم أن يصطنع دليال لنفسه ويحاج به خصمه المن األصول المقررة أنه  

 ) دبي٢٠٠٤ لسنة ٤ الطعن رقم ٢٦/٦/٢٠٠٤محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وأيضا قضت بأن 
من المقرر أنه ال يجوز للشخص الطبيعـي أو االعتبـاري أن يتخـذ مـن عمـل نفسـه لنفسـه  

 .دليال يحتج به علي الغير 

 )٢٥/٣/١٩٩٥ق جلسة  حقو١٩٩٤ لسنة ١٤٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيـق جملـة مـا تـقـدم علـي مـدونات طـعـن البنـك علـي الحكـم المطـعـون فيـه يتضـح أن هــذا 
البنك يقوم باتخاذ عمل نفسه وأوراق صادرة عنه دليال ضـد المطعـون ضـده األول وهـو األمـر الغيـر 

 جائز قانونا 

 فقد متسك املدافع عن املطعون ضده األول
وـلـم يقــم بصــرف درهمــا واحــدا ..... ـتـداعي أنــه ـلـم يســتعمل التســهيالت المؤرخــة مـنـذ فجــر ال 

 فقد تقدم بكشوف حساب .. وكمحاولة من البنك الطاعن في النيل من هذه الحقيقة .. منها 



١٨٨ 

 

 : بالتواريخ اآلتية.....وزعم بأن البنك قد قام بإيداع مبالغ التسهيالت المؤرخة ) صادرة عنه(

o  مبلغ قدره خمسة وثالثون مليون درهم ) تاريخ التسهيالت بعام كاملقبل( -/-/-بتاريخ . 
o  سـبعة ( درهـم ٥٧ر٩٠١ر٠٠٠ مبلـغ قـدره )قبل التسهيالت أيضا بعـام كامـل( -/-/-بتاريخ

 ) .وخمسون مليون وتسعمائة وواحد ألف درهم

o  مبلغ واحد وعشرون مليون درهم -/-/-بتاريخ . 

 وزعم البنك أن املبالغ أنفة الذكر 

 قد وضعت يف حساب املطعون ضده األول 

  .....نفاذا لعقد التسهيالت املؤرخ 

كيف يتم إيداع مبالغ التسـهيالت .. يثور تساؤال هاما .. وهنا  
 !!.في حساب العميل قبل عام كامل من توقيع عقد التسهيالت ؟؟

 هذا خبالف 
 المطـعــون ضـــده ال يـعــد دـلــيال عـلــيأن كشـــف الحســـاب الصـــادر عـــن البـنــك الطـــاعن ذاـتــه 

وـكـان يـجـب عـلـي البـنـك أن يعضــد ـهـذا الكشــف بثـمـة أواـمـر صــرف أو تحوـيـل أو إـيـداع .. األول 

تكون صادرة عن المطعـون ضـده األول وممهـورة بتوقيعـه ليثبـت اسـتعمال المطعـون ضـده األول 

 .لتلك التسهيالت المزعومة 

 وهو ما مل يفعله البنك 
يحـاول االحتجـاج بهـا كـدليل علـي المطعـون ضـده معوال علي كشوف الحسـاب المعـدة لديـه و

 .وهو أمر غير جائز .. األول 

 ليس هذا فحسب 
 تـعــد دـلــيال ضـــد – رغـــم االعـتــراض عليـهــا –ـبــل أن كشـــوف الحســـاب أنـفــة اـلــذكر ـفــي ذاتهـــا 

ذلـك أن كشـف الحسـاب المشـار إليـه فـي طعـن البنـك يثبـت صـحة .. البنك الطاعن ولـيس لصـالحه 
ولــم يصــرف منهــا ثمــة ..... لــم يســتعمل التســهيالت المتعاقــد عليهــا بتــاريخ دفــاع الطــاعن مــن أنــه 

..... مبالغ بدليل أن كشـف الحسـاب يؤكـد أن مـا تـم إيداعـه فـي حسـاب الطـاعن سـابق علـي تـاريخ 
 .بنحو عام كامل 

 



١٨٩ 

 

 ومن ثم 
ومــن جملــة مــا تقــدم يضــحي ظــاهرا أن مــا يعــول عليــه البنــك فــي مزاعمــه مــا هــي إال أوراق 

األمـر .. عن البنك ذاته ال تحمل ثمة توقيعات أو موافقات من جانب المطعون ضـده األول صادرة 
وال غضاضـة علـي الحكـم المطعـون فيـه إن هـو فطـن الذي يجعلهـا غيـر حـائزه لثمـه حجيـة تجاهـه 

ومــن ـثـم يكــون النعــي علـيـه لهــذا الســبب غـيـر ـقـائم عـلـي ســند أو أســاس  .. إـلـي ذـلـك والتفـتـت عنـهـا
 .ح جديرا باإلطرا

تقرير اخلربة النهائي الذي متلك حمكمة املوضوع كامل السـلطة يف  : سادسالسبب ال

أكد علي عدم صـحة مـا ذهـب .. من عدمه ) إذ أطمأنت إليه(تقديره واألخذ به 

إليه البنك الطاعن من الـزعم بالتقايـل مـن عقـد حوالـة احلـق أو أن الوحـدات 

األمـر .. ضده األول مل يسـدد مثنهـا االستثمارية احملالة جمهولة أو أن املطعون 

الذي يضحي معه ظاهرا وبالدليل الفني انهيار سند البنـك الطـاعن يف طعنـه 

 .هذا 

 فاملقرر يف قضاء حمكمة التمييز أن 
وتـقــدير أدلتـهــا بـمــا فيـهــا تقرـيــر الخـبــرة ـهــو ـمــن ـســلطة محكـمــة فـهــم الواـقــع ـفــي اـلــدعوى  

تـي أقامـت قضـاءها علـي أسـباب سـائغة ممـا لـه  مالموضوع دون معقب عليها من محكمـة التمييـز
ومتي رأت محكمة الموضوع األخذ بتقريـر الخبـرة القتناعهـا بصـحة أسـبابه أصل ثابت بـاألوراق ، 

 فإنهـا ال تكـون ملزمـة مـن وسالمة مأخذه القـانوني ورأت أنـه بحـث كافـة نقـاط النـزاع فـي الـدعوى
 .طاعن واعتراضات علي تقرير الخبير بعد بأن ترد بأسباب خاصة علي ما أبداه الخصم من م

 ) عقاري٢٠١١ لسنة ١٧١ الطعن رقم ١٨/١٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
محكمة الموضوع تستقل بسلطة تقدير عمل الخبيـر باعتبـاره مـن أدلـة الـدعوى ومتـي رأت  

تناعها بصحة أسـبابه في حدود سلطتها الموضوعية األخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الق

، فإنها ال تكون ملزمه بالرد استقالال عن الطعون الموجهة إلي هذا التقرير ، ألن فـي أخـذها بـه 

 .محموال علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه 

 ) عقاري٢٠١١ لسنة ١٢٤ الطعن رقم ٢٥/١٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي (
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 ملا كان ذلك 
التأكيــد علــي عــدم أحقيــة البنــك الطــاعن فــي كــان تقريــر الخبــرة التكميلــي قــد انتهــي إلــي و 

إذ باشــر الســيد الخبـيـر القضــية مــن الناحـيـة الفنـيـة  .. مزاعـمـه وـمـا يحــاول تحريـفـه ـفـي المســتندات
 إلـي مـا يزعمـه البنـك مـن لم يشر من خاللـه مـن قريـب أو بعيـدوالمحاسبية والمصرفية وأعد تقريره 

 الحوالـة تـم التقايـل عنـه أو أن تـلـك الوحـدات االسـتثمارية المحالـة مـن المطعـون ضــده األول أن عقـد
 .إلي البنك مجهولة وغامضة أو شيء من هذا القبيل 

 بل أكد بعبارات ال ليس فيها وال غموض 

أن المطعـــون ضـــده األول قـــد تنـــازل عـــن االســـتثمارات للبنـــك  
وأنهــا اســتثمارات ... ..الطــاعن بموجــب عقــد حوالــة الحــق المــؤرخ 

حتـى ..... قابلة للتداول والصرف وأنها محفوظـة فـي عهـده شـركة 
 .تاريخه لصالح البنك الطاعن 

 ليس هذا فحسب

 ١٤بل أقر صراحة السيد اخلبري يف الصفحة رقم 
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 ملا كان ذلك 
وحيث أن محكمة الموضوع قد استعملت سلطتها التقديرية التي ال معقب عليها في تقـدير  

 الخبيـر المنتـدب فـي الـدعوى ورأت سـالمة أبحاثـه وكفايتهـا وأن مـا انتهـي إليـه ـلـه أعمـال السـيد

ويجعلـهـا محــض جــدل .. األـمـر اـلـذي ـيـدحض كاـفـة ـمـزاعم البـنـك الطــاعن .. صــداه ـفـي األوراق 

 .موضوعي يخالف واقع ال يجوز طرحه أمام عدالة محكمة التمييز 
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نـك الطـاعن املسـطرة بصـحيفة ومما يقطع بانعدام سـند مـزاعم الب: السبب السابع 

انه أرفق بها عدة مستندات وعمل علي حتريف مؤداهـا إيل غـري .. طعنه املاثل 

وذلك علي الرغم من أن مجلة هذه املسـتندات طرحـت أمـام .. ما ترمي إليه 

 .حمكمة املوضوع وسبق هلا حبثها ومع ذلك انتهت إيل حكمها املطعون فيه 

 لتمييز أن حيث أنه ملن املقرر يف قضاء ا
لقاضــــي الموضــــوع الســــلطة التامــــة فــــي تحصــــيل وفهــــم الواقــــع فــــي الــــدعوى وبحــــث األدلــــة  

 ، وتـرجيح مـا يطمـئن نفسـه إلـي ترجيحـه والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بـالبعض األخـر
وحسبه أن يقـيم قضـاءه علـي أسـباب سـائغة تكفـي لحملـه دون أن يكـون ملزمـا بتتبـع حجـج الخصـوم 

مــادام أن فــي قيــام الحقيقــة التــي اقتنــع بهــا وأورد دليلهــا اـلــرد هم أو الــرد عليهــا اســتقالال وأقــوال

 .الضمني المسقط لتلك األقوال والحجج 

 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ١٤٤ الطعن رقم ٢٦/١٠/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 سنوضح الرد علي تلك املستندات .. ومع ذلك 

 ما عمد إليه البنك الطاعن من حتريف مدلوهلا مع بيان 

 والبعد كل البعد عن صحيح مرماها 

 

 

 

 

 

 



١٩٢ 

 

 املستند األول

 التـي .... ، .... ، ....وهو عبارة عن صور اتفاقيـات االسـتثمار الثالثـة املؤرخـة  

ـك مبوجبهــا املطعــون ضــده األول الوحــدات االســتثمارية البالغــة قيمتهــا  امتـل

   درهم١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢

 والثابت من هذا املستند 
موجـودة بالفعـل .. أن الوحدات االستثمارية المحالة من المطعون ضده األول إلي الطـاعن  -١

 .وليست وهمية أو مجهولة كما يدعي البنك الطاعن 

علي حوالة الحق عن هذه الوحـدات االسـتثمارية مـن المطعـون ضـده ..... أن موافقة شركة  -٢
ـأن هــذه قيعهــا علــي عقــد الحوالــة األول إلــي البنــك الطــاعن وتو ـك ـب ـيـدحض مــا يزعمــه البـن

 .االتفاقيات ال تسري إال بعد سداد كامل الثمن 

البنــد الــوارد بعقــد الحوالــة والخــاص بــأن المطعــون ضــده األول يحيــل للبنــك الطــاعن حقوقــه  -٣
 .يدحض مزاعم البنك الطاعن  .. دون االلتزامات.. علي هذه الوحدات االستثمارية 

ـــة عـلـــي أن هــــذه الوحــــدات االســــتثمارية .... فــــي خطابهــــا المــــؤرخ ..... كة أـقـــرت شــــر -٤ قابـل

 .وهو ما يدحض مزاعم البنك الطاعن  .. للصرف والتداول دون قيد أو شرط

 ومما تقدم مجيعه 
ويـأتي بتأويـل .. يضحي ظاهرا أن البنك يحاول تحريف مؤدي المسـتندات إلـي غيـر مرماهـا  

وهـو مـا .. لفة الحكم لهذه المزاعم التي ال صدي لها بتلـك المسـتندات لها من عندياته ثم يدعي مخا
 .يجعل طعنه الماثل قائم علي غير سند صحيح من الواقع أو القانون 

 املستند الثاني

التـي تـدير الوحـدات االسـتثمارية  (.....وهو عبارة عن كتاب صادر من شركة  

ك االستثمارات حمفوظة لـدي الشـركة إيل البنك الطاعن تشري من خالله أن تل) احملالة

 بنك اللصاحل 

 ورغم ذلك
..... يزعم البنك أن في هذا الكتاب دليل علي االتفاق علي التقايل عن عقد الحوالة المـؤرخ  

 !!.؟؟
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  اوهذا أمر غري صحيح متام
حيــث أن المطــالع للخطــاب مــن أولــه إلــي أخــره ال يجــد بــه لفظــا واحــدا يــؤدي إلــي مــا زعمــه  
 .لطاعن البنك ا

 بل علي العكس

الـتـــي ـتـــدير الوحــــدات االســــتثمارية المحاـلـــة ..... ـفـــإن شــــركة  
وأن .. أكــــدت للبنــــك أن تلــــك الوحــــدات محفوظــــة لــــديها لصــــالحه 

اإلفراج عنها يرتبط بإصدار تعليمات خطيـة مـن المفـوض بـالتوقيع 
 .لدي البنك 

 وهو األمر الذي يقطع بتعمد البنك 

 املستندات بتحريف معني ومرمي القيام 
أـنـه ال مــانع ـلـديها مــن اإلـفـراج عــن تـلـك الوحــدات االســتثمارية بشــرط ..... فـقـد أقــرت شــركة  

وهــو مــا يؤكــد أن عــدم نقــل .. إصــدار تعليمــات مكتوبــة مــن المفــوض بــالتوقيع لــدي البنــك الطــاعن 
 ملكية هذه 

 .تهم الوحدات إلي حساب البنك يرجع لتقاعسه هو وعدم قيام القائمين عليه بواجبا

 لثاملستند الثا

 ستمنح مـن البنـك الطـاعن إيل -/-/- عن اتفاقية تسهيالت مؤرخة عبارةي وه 

 .املطعون ضده األول 

 زعم البنك باملخالفة للحقيقة 
..... أن هذه االتفاقية قد تضمنت أن تكون الوحدات االسـتثمارية محـل عقـد الحوالـة المـؤرخ  

 .ضامنة لمبالغ هذه التسهيالت 
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 هذا أمر غري صحيح متاما و

 وخيالف ما هو ثابت باالتفاقية ذاتها 
 بعكـس صـحيح مـؤداهتجدر اإلشارة إلي أن الحكم المطعون فيه اسـتخلص مـن هـذا المسـتند  

 يخـالف مـؤداه وال يسـتقي تمامـا مـن فسر المسـتند تفسـير مـن عندياتـهما فعله البنك الطاعن الـذي 
 .عباراته 

 فالثابت أوال
..... ..  بـين إبـرام المطعـون ضـده األول مـع البنـك الطـاعن مـع شـركة عارض تماماأنه ال ت 

واســتحقاق المطعــون ضــده لقيمــة الوحــدات االســتثمارية المحاـلـة مـنـه إلــي ..... عقــد الحواـلـة المــؤرخ 
وـبــين حصـــول المطـعــون ضـــده لتســـهيالت بنكـيــة إلتـمــام مشـــروعات .. البـنــك فـــي ذمـــة األخـيــر 

كـد فسـاد الطـاعن فـي اسـتدالله بهـذا المسـتند بـالقول بـأن عقـد الحوالـة إذا تـم األمر الـذي يؤ.. أخري 
ذلـك أن هـذا االسـتدالل .. تنفيذ ما كان المطعون ضده األول بحاجـة إلـي الحصـول علـي تسـهيالت 

 . عن األخرى االسيما وأن كل عملية مستقلة تمام.. ظاهر الفساد فال تعارض بين هذا وذاك 

  كما أن الثابت ثانيا
ال تــدخل تمامــا ولــم يــرد ذكرهــا فــي ..... أن الوحــدات االســتثمارية محــل الحوالــة المؤرخــة  

ذلـك أنـه باسـتقراء البنـد  .. الضمانات المقدمـة مـن المطعـون ضـده األول ضـمانا لهـذه التسـهيالت
 :يتضح أن الضمانات كالتالي الملحق باتفاقية التسهيالت ) أ ( السادس من الجدول 
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 تلك هي الضمانات الواردة بصلب االتفاقية 

 املقدمة من البنك الطاعن ذاته 
ت االســتثمارية المحالــة بالعقــد والـتـي يتضــح مــن خاللهــا عــدم شــمولها عـلـي ثمــة ذكــر للوحــدا 
األـمــر اـلــذي يؤـكــد أن ـمــزاعم البـنــك الطـــاعن تخـــالف الحقيـقــة والواـقــع واســـتدالله ..... المـــؤرخ 

بالمستندات علي خالف ما تضـمنته محـاوال النيـل مـن اسـتدالل الحكـم المطعـون فيـه الـذي واكـب 

 .صحيح الواقع والمستندات ولم تخرج عن مؤداها الصحيح 

 ابعراملستند ال

التـي تتـويل ..... عن خطاب مرسل من البنـك الطـاعن إيل شـركة عبارة ي وه 

 ..... .إدارة الوحدات االستثمارية حمل عقد احلوالة املؤرخ 

 وهو خطاب ال حيمل توقيع املطعون ضده األول 
وهـو يعتبـر مـن قبيـل الـدليل الـذي يصـطنعه الشـخص .. وال رضاء بمـا ورد فيـه مـن عبـارات  
 . يحاول االحتجاج به علي اآلخرين بالمخالفة للقانون لنفسه ثم

 امساملستند اخل

التي تدير الوحـدات االسـتثمارية ..... (عن إفادة صادرة عن شركة عبارة ي وه 

تفيد مـن خالهلـا بـأن املطعـون ضـده األول قـام بسـداد .....) حمل عقد احلوالة املؤرخ 

مائه مثانية ( درهم ١٢٨ر٢٤٠ر٥٣٢تها كامل قيمة الوحدات االستثمارية البالغة قيم

وذلـك علـي ) وعشرون مليون ومائتي وأربعون ألف ومخسمائة اثنني وثالثون درهـم

 :النحو التايل 
 . مليون درهم ٨ سدد -/-/- بتاريخ -
 . درهم ١٩ر٠٦٦ر٠٠٠٠ سدد -/-/- بتاريخ -
 . مليون درهم ٨ سدد -/-/- بتاريخ -
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 .درهم  ١٩ر٠٦٦ر٠٠٠٠ سدد -/-/- بتاريخ -
 . درهم ١٢ر٢٤٣ر٠٠٠ سدد -/-/- بتاريخ -
 . درهم ٢٤ر٤٨٥ر٢٢٢ سدد -/-/- بتاريخ -
 

 وهو األمر الذي يدحض 
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 الكتاب وسبب صدور هذا .. هذا 

 باسم املطعون ضده األول 
قد أحـال إلـي البنـك الطـاعن كامـل حقوقـه الثابتـة علـي ..... أنه بموجب عقد الحوالة المؤرخ  

ـلــذلك صـــدر الكـتــاب بشـــأن  .. دون االلتزاـمــات الـتــي ـظــل ـمــتحمال إياـهــا.. الوحـــدات االســـتثمارية 
 .عقادها بكافة بنودها وهذا دليل قاطع علي نفاذ الحوالة فور ان.. االلتزامات اسمه 

 ملا كان ذلك 
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 ومن ثم 
لى ظاهرا أن مزاعم الطاعن ال تنـال مـن صـحة الحكـم المطعـون فيـه واسـتدالله الصـحيح يتج 

 .بما قدم إليه من مستندات وانتهائه إلي نتيجة لها أصل ثابت باألوراق 

 هذا 

 حيث أن الشق العاجل 

 بطلب وقف التنفيذ املبدي من الطاعن 
ب وما تضمنته هذه المذكرة مـن فالثابت من خالل صحيفة الطعن الماثل وما حوته من أسبا 

 .يتضح عدم قيام هذا الطعن علي ثمة أسباب جدية .. الرد علي تلك األسباب الواهية 
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 هذا فضال 
بـل علـي ..  لـدي البنـك الطـاعن يبـرر إيقـاف التنفيـذ عن عدم توافر ثمة خطـر أو اسـتعجال 

ئن للبـنـك الـطـاعن مـنـذ العـكـس ـفـالخطر واالســتعجال يـتـوافران ـفـي ـحـق المطـعـون ضــده األول اـلـدا

 .وحتى اآلن لم يتحصل علي حقوقه من هذا البنك ) تاريخ المطالبة القضائية (....عام 

 

 وبانتفاء ركني اجلدية واالستعجال 
يضــحي طـلـب وـقـف التنفـيـذ المـبـدي مــن البـنـك الطــاعن معــدوم الســند واـلـدليل بمــا يتعــين معــه  
 .رفضه 

 بناء عليه 

 : عدالة اهليئة املوقرة احلكم يلتمس املطعون ضده األول من
 .األول ..... بقبول المذكرة الماثلة ردا علي أسباب الطعن المقام من بنك : أوال 
 .برفض طلب وقف التنفيذ : ثانيا 
ٕوفي الموضوع برفض الطعن والزام البنك الطاعن بالمصروفات ومقابـل أتعـاب المحامـاة عـن : ثالثا 

 .جميع درجات التداعي 
 ون ضده األول وكيل المطع

 
      المحامي بالنقض
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  نقضصحيفة طعن بال

 املوقرة ... أبو ظبي  ب النقض مقام حمكمة انبجلدي 

  طعون جتاري    لسنة           قيدت برقم  

���د����ن�

 /الطاعن 

��:وعنوانه  

  :     بوكالة احملامني

 ضـــــــــــد 
 /  السادة  -١

�وعنوانه 
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 /  السادة -٤    

��: وعنوانه 

  / ة وكالة احملاميب

��: عنوانها  

 /  الشيخ  -٥

��: عنوانه 

  /  ان بوكالة احملامي

 . : وعنوانه

 )مطعون ضدهم (     
و�د��د�/�=ذ��א�&�)'��ط,���

�$#�א��(מ�א�&�د���ن

 فــي االســتئنافات أرـقــام  و و و  – الــدائرة األولــي –محكمــة أبــو ظبــي االتحاديــة االســـتئنافية  
  والقاضي منطوقه -/-/-الصادر بجلسة .. استئناف تجاري ... لسنة 

 :حكمت احملكمة 
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�
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فـــي ..  الـــدائرة الكليـــة التجاريـــة المدنيـــة والعماليـــة –محكمـــة أبـــو طبـــي االتحاديـــة االبتدائيـــة �
 : القاضي منطوقه -/-/-تجاري كلي أبو ظبي بجلسة .... لسنة ...  رقم الدعوى

  حكمت احملكمة
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  يف الدعوى األصلية: أوال 

مــــــدعي مبـلـــــغ إجمــــــالي ـقـــــدره إـلـــــزام المــــــدعي عـلـــــيهم الخمســــــة أصــــــليا ـبـــــأن ـيـــــؤدوا للبـنـــــك ال -١
ذلـك فـي حـدود الكفـاالت التضـامنية وذلـك ) ستة وعشرون مليون درهـم( درهم ٢٦٠٠٠٠٠٠

ســـنويا عـلــي هـــذا % ٩ باإلضـــافة للفاـئــدة التأخيرـيــة بواـقــع –بالتكاـفــل والتضـــامن فيمـــا بـيــنهم 
 . المبلغ من تاريخ االدعاء وحتى السداد التام علي أال تتجاوز أصل الدين

دعي عليهم األولي والرابعـة والخـامس بالتكافـل والتضـامن بـأن يـؤدوا للبنـك المـدعي بإلزام الم -٢
ثمانية عشر مليون وتسعمائة تسـعة ( درهم ١٨٩٩٩٧٧١المبلغ المتبقي من المديونية وقدره 

سـنويا % ٩باإلضافة للفائدة التأخيرية بواقـع ) .. وتسعون ألفا وسبعمائة واحد وسبعون درهم
 .  تاريخ االدعاء وحتى السداد التام علي أال تتجاوز أصل الدينعلي هذا المبلغ من

بـــأن يـــؤدوا بالتكافـــل والتضـــامن للبنـــك .. بـــإلزام المـــدعي علـــيهم األولـــي والرابعـــة والخـــامس  -٣
اثنــي عشــر مليــون وســبعمائة وســبعة ألــف ومائــه ( درهــم ١٢٧٠٧١٢٠المــدعي مبلــغ وقــدره 

 المســــيلة لمصـــلحة المـــدعي عليـهـــا وذلـــك مقاـبـــل قيمـــة خطابـــات الضـــمان) وعشـــرون درهـــم
 . األولي من المدعي

ـلـزام المــدعي عـلـيهم المــذكورين األوـلـي والرابعــة والخــامس بإعــادة أصــول خطاـبـات الضــمان إ -٤
وكــــذلك االعتمــــاد المســــتندي رـقـــم  ..  درهــــم ١٨٩٨٥٧٧٣المتبقـيـــة الـبـــالغ قيمتهــــا اإلجمالـيـــة 

سـداد .. في حال تسـييل أي منهـا و..  درهم ٣٩٠٠٠٠والبالغ القدر الغير مغطي منه مبلغ 
 . قيمة الغير معاد أصله للمدعي

ـبــإلزام المـــدعي عـلــيهم جميعـــا ـبــذات الصـــفة والنســـبة بالرســـوم والمصـــاريف وخمســـمائة درهـــم  -٥
 . مقابل أتعاب المحاماة

 . تثبيت صحة الحجز التحفظي الصادر في الدعوى علي هذه المبالغ المحكوم بها -٦

 . رفض باقي الطلبات  -٧

  يف الدعاوى املتقابلة: ثانيا 

ـفــــي اـلــــدعوى المقامـــــة مـــــن المـــــدعي علـيــــه الثاـلــــث أصـــــليا برفضـــــها وألزمـــــت المـــــدعي فيهـــــا  - أ
 . بالمصروفات

 . في الدعوى المقامة من المدعي عليه الثاني برفضها وألزمت المدعي فيها بالمصروفات -  ب
حقـــق مطالبـهـــا وألزـمـــت  فـــي اـلـــدعوى المقامـــة ـمـــن المـــدعي عليـهـــا األوـلـــي بانتهـــاء اـلـــدعوى لت-ج  
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 . المدعية فيها بالمصروفات

�0ص��5دא\�ووא�,�/�א��زאع�א��א=ن
�و

�#�(���($�

 :الدعوى المبتدأة مختصما فيها كل من .... (....) فقد أقام  

١− �'"�I)�....'�$n1(��)�~��א���u �5���.�(�
٢− )�....�)��)U�5;)4א�(���k�$")?�(ز;��א���U�1�;( 

٣− �....�����k�$")�U�1�;?�(ز;��א���( 

٤− �'"�I)....'��n��'8-)/��'"�I�(�)k�$"( 

�)�������������1n�I�k�$"�،�1�u �5(���/�....�א�/��� −٥

 مبتغيا احلكم له بالطلبات اآلتية 
 بـأن يسـددوا للبنـك مبلـغ بالتكافـل والتضـامن فيمـا بيـنهم) أنفـي الـذكر(بإلزام المدعي علـيهم  -١

ون وسبعمائة وسبعة عشـر ألفـا وثمانمائـة خمسة وأربعون ملي( درهم ٤٥٧١٧٨٧٣ر١١قدره 
سنويا مـن تـاريخ % ١٢إضافة للفائدة التأخيرية بواقع ) ثالثة وسبعون درهم وأحد عشر فلسا

 . االستحقاق ولغاية السداد التام والفعلي
بــإلزام المــدعي عليـهــا األولــي بإعــادة أصـــل خطابــات الضــمان الصـــادرة مــن البنــك والبالـغــة  -٢

واحــد وثالثــون ملـيــون وســتمائة واثنــان وتســـعون ( درهـــم ٣١٦٩٢٨٩٣قيمتهــا غيــر المغطــاة 
 اـلــذي بـلــغ ....إضـــافة إـلــي االعتـمــاد المســـتندي رـقــم ) ألــف وثمانماـئــة ثالـثــة وتســـعون درهـــم

ٕواال بإلزامهمـا ) ثالثمائـة وتسـعون ألـف درهـم( درهم ٣٩٠٠٠٠القدر غير المغطي منه مبلغ 
فــل والتضــامن فيمــا بيــنهم بــأن يــدفعوا مبلــغ والمــدعي علــيهم مــن الثــاني حتــى الخــامس بالتكا

اثنــــان وثالثــــون مليــــون واثنــــين وثمــــانون ألفــــا وثمانمائــــة ثالثــــة ( درهــــم ٣٢٠٨٢٨٩٣وقــــدره 
وهي القيمة الغيـر مغطـاة لخطابـات الضـمان واالعتمـاد المسـتندى تأمينـا لهـا ) وتسعون درهم

 . في حال صرفها

�وذلك كله علي سند من القول بأنه

عــدة تســـهيالت ) المطعــون ضـــدها الثانيــة حاليــا( كة المــدعي عليـهــا األولــيقــد مــنح للـشــر 
ــــــغ  – علـــــــي حـــــــد زعـــــــم البنـــــــك –مصـــــــرفية متنوعـــــــة نـــــــتج عنهـــــــا  أن ترصـــــــد فـــــــي ذمتهـــــــا مبـل
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 عــدة خطاـبـات ـقـد أصــدر لصــالح تـلـك الشــركةوأضــاف البـنـك بأـنـه  .. درـهـم) ٤٥٧١٧٨٧٣ر١١(
هــذا باإلضــافة إـلـي ..  درهــم ٣١٦٩٢٨٩٣ضــمان غـيـر مغطــاة بـلـغ قيمــة مــا ـلـم يعــاد أصــوله منهــا 

 .  درهم٣٩٠٠٠٠ والبالغ مقدار الجزء الغير مغطي منه .... رقم االعتماد المستندي

 وأردف البنك زاعما

ـبـأن هــذه المـبـالغ مكفوـلـه بكـفـاالت شخصــية وتضــامنية ـمـن المــدعي عـلـيهم أصــليا ـمـن الـثـاني  
كافـة الطـرق الوديـة تحصـيل حقوقـه  حـاول بوبال سند قـرر بأنـه.. ) الطاعن وآخرين(حتى الخامس 

 . إال أنه لم يفلح مما حدا به نحو إقامة دعواه المبتدأة

  املبتدأة وإبان تداول الدعوى.. هذا 

طلــب البنــك إلــي عدالــة محكمــة أول درجــة توقيــع الحجــز التحفظــي علــي أمــوال ومســتحقات  
-أصــدرت قرارهــا بـتـاريخ ف.. ) الطــاعن والمطـعـون ضــدهم مــن الـثـاني حـتـى األخـيـر(الـمـدعي عـلـيهم 

بتوقيـع الحـجـز التحفظـي عـلـي مـسـتحقاتهم لـدي المصــارف وعـلـي سـياراتهم ـلـدي الـمـرور  " -/-/

وعلي مستحقاتهم لدي الـدوائر المنـوه عنهـا بالطلـب، فـي حـدود المبلـغ المطالـب بـه فـي الـدعوى 

 ـحـدود قيـمـة ، وـفـي) بالنســبة للـمـدعي عـلـيهم األوـلـي والرابـعـة والـخـامس ) المبـتـدأة(الموضــوعية 

) الـطـاعن والمطـعـون ضــده الـخـامس(الكفاـلـة المزعوـمـة بالنســبة للـمـدعي عليهـمـا الـثـاني والثاـلـث 

 .والبالغ قدرها ستة وعشرون مليون درهم 

 -/-/-وجبلسة .. هذا 

 : ابتغي من خاللها الحكم باألتي.  .دعوى متقابلةبالئحة ) ....(طاعن تقدم ال
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 واجلدير بالذكر.. هذا 

بطلـب .. ة  قد تقدم إلي عدالة محكمة أول درجـ-/-/-بتاريخ .. أن البنك المدعي األصلي  

مـع إبقـاء كافـة  .. لـدي بلديـة العـين ).... (طـاعنإلغاء الحجز التحفظي الواقع علي مسـتحقات ال

�����1"  ..وبالفعـــل قـــررت المحكمـــة .. الحجـــوزات األخـــرى ���;�t���Aא
��1א����$lא���<����(�Hא<=��v�2
�(�3א�l�/��5;)4)....�(]��qزא�3א
=jא�H)���t� . 

 وجبلسة .. وعقب ما تقدم 

مكوـنـة ( ـمـن ـثـالث خـبـراء حكـمـا تمهـيـديا بـنـدب لجـنـهة محكـمـة الدرجــة األوـلـي أصـدرت عداـلـ 
وبتـاريخ الحـق ..  وصـوال لوجـه الحـق فيهـا لتحقيق عناصر الدعاوى) من مهندسين أثنين ومصرفي

 .)رين مصرفيين وخبير هندسييخب( لتصبح لجنة الخبراء مكونه من تم تعديل هذا الحكم التمهيدي

 وبتاريخ

مخالـفــة إـلــي نتيجـــة  .. واـلــذي خـلــص فـيــه منـفــردا .. ..../ خبـيــر المصـــرفي ورد تقرـيــر ال 

وهـو األمـر الـذي يجعـل هـذا التقريـر ..  مـع إثبـات اعتـذار الخبيـرين الهندسـيين للواقع والمسـتندات

 . والعدم سواءهو 

 لذلك

ٕواعـادة نـدب لجنـة ثالثيـة مـن .. قررت عدالة محكمة أول درجـة االلتفـات عـن هـذا التقريـر  

..  تحديـدا وأحالـت إلـيهم األوراق لتنفيـذ المأموريـة الـواردة بـالحكم التمهيـدي خبراء قامـت بتسـميتهمال
ـطـــاعن أن ال.. وبالفـعـــل باشــــر الســــادة الخـبـــراء مهمــــتهم وأودعــــوا تقرـيـــرهم واـلـــذي أشــــتمل مضــــمونه 

ـداعي ) ..../ الشــيخ ( ـة محــل الـت ـغ المديونـي ـيس مســئوال عــن مبـل ـه ) بفــرض صــحته(ـل وأن كفالـت

 . توانقضمزعومة قد انتهت ال

 ملا كان ذلك
 ومن بعـدها محكمـة –ورغم أن محكمة أول درجة .. ورغم ثبوت ذلك بالتقرير المشار إليه  

إال أنـهـا  .. أـشـارت إـلـي أنـهـا أـخـذت بتقرـيـر لجـنـة الخـبـراء محـمـوال عـلـي أـسـبابه -الحـكـم الطـعـين 

وأصـدرت حكمهـا  .. ت القـانونوخالفـ.. عادت وتناقضت مع نفسـها ومـع مـا هـو ثابـت بـاألوراق 
ـدي أي مــن أطــراف التــداعي.. نــف الــذكر آ ـق قبــوال ـل ـم يـل ـذي ـل  لمــا شــابه مــن عيــوب جوهريــة واـل

طعـون أحاطت به من كل صوب وحـدب جعلتـه محـال للطعـن عليـه بموجـب االسـتئنافات األربعـة الم
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 . حاليا أمام الهيئة الموقرةعلي حكمها 

 هذه االستئنافاتيف مقدمة وكان 

إـلـي أســباب لهــا وجاهتهــا فـيـه اـلـذي اســتند ) .... (طــاعنالمـقـام مــن ال الســتئناف رـقـم  لســنة ا 
 .مذكورفي الواقع واألوراق والقانون تنال وبحق من الحكم ال

 وجبلسة .. هذا 

حكـمـا تمهـيـديا بإـعـادة  – المــوقرة –أصــدرت عداـلـة محكمــة أـبـو ظـبـي االتحادـيـة االســتئنافية  

 وبـاقي أطـراف – طـاعنء السابق نـدبها لبحـث االعتراضـات المثـارة مـن الاألوراق إلي لجنه الخبرا
 .  علي تقرير الخبرة السابق–التداعي 

 وبالفعل باشرت جلنة اخلربة مهمتها

 منتهية إيل نتيجة بالغة الوضوح ومنزهه عن اللبس أو الغموض

 مؤكدة بأن

 ....الحســاب رقــم زويــد لجنــة الخبــراء بكشــوف  عــن تاألولضــده طعــون اعتــذر البنــك الم -١
للجـنـــــة اـبـــــالرغم ـمـــــن تـكـــــرار طـلـــــب مـنـــــذ بدايـــــة التعاـمـــــل ) ســـــلفيات بضــــــمان شـــــهادات(

 .............. ذلك
باسـتبعاد الفوائـد المركبـة فلم تتمكن اللجنة من تحقيق عناصر المهمة فيما يتعلـق  .. وعليه

ٕ عـــن الفتـــرة مـــن بدايـــة التعامـــل واعـــادة احتســـابها بســـيطة ، مـــن الحســـاب المـــذكور
  ..............بالتالي ظهر رصيد الحساب متضمنا فوائد مركبة لم يتم استبعادهاو

ال يتحـمـــــل أي  .. ....) الطــــــاعن حالـيـــــا(المســــــتأنف األول  -٢
 درهـم ٤٤٩٩٩٧٧٠ر١٤مسئولية عن المديونيـة البـالغ قـدرها 

يرها األصـلي ، كمـا أن أي روالتي توصلت إليها اللجنة في تق
ونه بكفالـتــه تـكــون انقضـــت ، تســـهيالت ائتمانـيــة كاـنــت مضـــم

ـــغ   مليــــون درهــــم وذلــــك ٢٦وتبعــــا لــــذلك تنقضــــي كفالتــــه بمبـل
، ١١صــفحات ) ٩-١(لألســباب اـلـواردة فــي هــذا التقريــر بنــد 
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١٣، ١٢ . 
 . وتترك اللجنة أي أمور قانونية بهذا الخصوص لعدالة المحكمة الموقرة

أي مســــئولية عــــن  .. ....) المطـعـــون ضـــده األخـيـــر حاليـــا( يتحمـــل المـســـتأنف الثاـلـــث ال -٣
 درهــــم التــــي توصــــلت إليهــــا اللجنــــة فــــي تقريرهــــا ٤٤٩٩٧٧٠ر١٤المديونيــــة البــــالغ قــــدرها 

حيث أن الحسابات تم فتحها بعد تاريخ التخارج ، كما أن أي تسهيالت ائتمانيـة األصـلي 

ـة الم ـذلك تنقضــي ....طـعـون ضــده األخـيـر كاـنـت مضــمونة بكفاـل  تكــون انقضــت وتبعــا ـل

 وتـتــرك ٢٢ وذـلــك لألســـباب اـلــواردة ـفــي هـــذا التقرـيــر ص  ملـيــون درـهــم٦٢كفالـتــه بمبـلــغ 
 . اللجنة األمور القانونية بهذا الخصوص لعدالة المحكمة الموقرة

 تحــــت – العامــــة ....شــــركة (طعــــون ضــــدها الثانـيـــة صــــافي المديونـيـــة المســــتحقة بذمــــه الم -٤
 طعـــون ضـــده األولمنفـــردا ولصـــالح الم .. .... الثالـــثضـــده طعـــون وبكفالـــة الم) التصـــفية

أربعـــة وأربعـــون مليـــون وتســـعمائة وتســـعة وتســـعون ألـــف ( درهـــم ٤٤٩٩٩٧٧٠ر١٤) ....(
 ) . فلسا١٤وسبعمائة وسبعون درهم و

 درهـــــم ٣١ر٦٩٢ر٨٩٣فيمـــــا يتعلـــــق بخطابـــــات الضـــــمان والبـــــالغ قيمتهـــــا غيـــــر المغطـــــاة   -٥
هــم ، فهــذه  در٣٩٠٠٠٠ الــذي بلــغ القــدر غيــر المغطــي منــه ....واالعتمــاد المســتندي رقــم 

فـي حالـة إعـادة شركة المطعون ضدها الثانية التسهيالت تعتبر التزامات طارئه ، تلزم بها ال
 . أصول خطابات الضمان وعدم تغطية االعتماد المستندى

مــن هــذا التقرـيـر أـنـه ـلـم يقــدم أي ) ١٠(صــفحة رـقـم ) ١/٦الفـقـرة (كمــا ورد تحــت البـنـد رابعــا  -٦
الهندســية أو أي خالفــات تتعـلـق بــاألمور الهندســية طــرف اعتراضــات محــددة علــي النــواحي 

 . وتركز النزاع بين األطراف علي النواحي المالية

 وعقب ورود هذا التقرير .. هذا 
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 وبالبناء علي ذلك 
لـم تقـدم التـي أقـرت بـأن تلـك الكشـوف .. استدعت عدالة المحكمة االستئنافية لجنـة الخبـراء  

ثـم طلبـت اللجنـة إمهالهـا فتـرة لبحـث هـذه الكشـوف .. من قبل رغم طلبهـا مـن البنـك أكثـر مـن مـرة 
 .ٕواعداد تقرير تكميلي عنها 

  اللجنة تقريرها التكميليوبالفعل حررت

 التي أوردت من خالله 
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 ملا كان ذلك 
ي الرغم من هذه التقارير الفنية القاطعة بأن الطاعن غير مسـئول مـن قريـب أو بعيـد وعل 

.. عـن أي درـهـم مدينـه ـبـه الشـركة المطـعـون ضــدها الثانيـة لصــالح البنـك المطـعـون ضــده األول 

ريــر الخبــرة األخيــر قــام بتخفــيض وهكــذا الحــال بالنســبة للمطعــون ضــده األخيــر ، وبــرغم أن تق

 )بقيمة بعض الفوائد المركبة المحذوفة (المديونية 

 إال أن احملكمة االستئنافية قد التفتت عن ذلك كله 

 منتهية إيل قضائها الطعني 

 آنف الذكر 
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بطالن احلكم املطعون فيه لصدوره عن دائرة سبق وأن نظـرت وفصـلت  :السبب األول 

يف نزاع مماثل ومطابق للنزاع الراهن كان قد تداول أمامها بني ذات اخلصـوم ، 

مما جعل هلذه الدائرة رأيا ومعلومات شخصية عن الدعوى تتعارض مـع خلـو 

زاع احلـايل  عن موضوعها ، مبا جيعلها ممنوعة عـن نظـر النـ- املفروض–الذهن 

 .ويقع باطال حكمها فيه 

  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ١١٤فقد نصت املادة .. بداية 
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصـوم  -١

 في األحوال اآلتية 
  –ج       -ب       -أ 
  –و      -ه      -د 
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 .ويقع باطال عمل القاضي أو قضاؤه في األحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم  -٢    

 ..........ٕ واذا وقع هذا البطالن في حكم صدر في طعن بالنقض -٣    

 املوقرة علي أن تمييز ويف هذا املقام استقرت أحكام حمكمة ال
 مـــن قـــانون ١١٤المســـتقر عليـــه فـــي قضـــاء هـــذه المحكمـــة أنـــه وفقـــا لمـــا تقضـــي بـــه المـــادة  

ـهـو أن ضــي لنظــر اـلـدعوى ، اإلجــراءات المدنـيـة ـبـأن مـنـاط إـبـداء اـلـرأي الموجــب لـعـدم صــالحية القا

يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيا في الـدعوى أو معلومـات شخصـية تتعـارض مـع مـا يشـترط فيـه 

باعتبـار من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنـا مجـردا ، 
الـرأي الـذي يـؤدي ٕأن إظهار الرأي قد يدعو إلـي التزامـه ممـا يتنـافى مـع حريـة العـدول عنـه ، وابـداء 

إـلـي عــدم صــالحية القاضــي لنظــر اـلـدعوى ويـلـزم أن يـكـون ـفـي موضــوع القضــية المطروحــة أو جــزء 
 .من موضوعها 
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 ) مدني٢٠١٠ لسنة ١٥١ في الطعن رقم ٢٠/٣/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٧٠ الطعن رقم ١٠/٦/٢٠٠٨محكمة تمييز دبي بتاريخ (

  حمكمة النقض علي أن وقد استقرت أحكام
ًيكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولـو لـم يـرده أحـد الخصـوم فـي 

 الدعوى أو كتـب فيهـا ولـو يإذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم ف) ز: ... (ة األحوال اآلتي
ًكــان ذلــك قبــل اشــتغاله بالقضــاء أو كــان قــد ســبق لــه نظرهــا قاضــيا أو خبيــرا  ًأو محكمــا أو كــان قــد ً

 للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرهـا ى، يدل على أن علة عدم صالحية القاض"أدى شهادة فيها
ًقاضيا هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم، واستنادا إلى أن أسـاس وجـوب  ً

وى أو معلومـات شخصـية ًامتناع القاضي عن نظر الدعوى هـو قيامـه بعمـل يجعـل لـه رأيـا فـى الـدع
تتعـــارض مـــع مـــا يشـــترط فـــي القاضـــى مـــن خلـــو الـــذهن عـــن موضـــوعها ليســـتطيع أن يـــزن حجـــج 
ًالخصوم وزنا مجردا أخذا بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنـافى مـع حريـة العـدول عنـه ً ً .

 عــــدم وكـــان ـمـــن المـقـــرر أن المقصــــود بســــبق نظــــر القاضـــي لـلـــدعوى المطروحــــة اـلـــذي ـيـــؤدي إـلـــى
ز المشــار إليـهـا أن يـكـون القاضــي ـقـد ســبق ـلـه نظــر / ١١٤الصــالحية المنصــوص علـيـه ـفـي المــادة 

  .موضوعها في مرحلة أو درجة أخرى
 ) نقض أبو ظبيأ.  ق ٥ س٢٠١١ لسنة ٦٥٨الطعن رقم ( 

 وقضت كذلك بأن 
كمـة  من قانون اإلجراءات المدنية وعلي مـا جـري بـه قضـاء هـذه المح١١٤مفاد نص المادة  

أن المناط في منع القاضي من سـماع الـدعوى وعـدم صـالحيته للفصـل فيهـا فـي هـذه الحالـة أن 

يقوم بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعـارض مـع مـا يشـترط فيـه مـن خلـو 

 .الذهن عن موضوعها 

 ) تجاري٢٠١٠ لسنة ٢١٥ في الطعن رقم ٢٨/٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) مدني٢٠١٠ لسنة ٤٤ في الطعن رقم ٣٠/٥/٢٠١٠ة تمييز دبي بتاريخ محكم(
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 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ٩٦ الطعن رقم ٢١/١٠/٢٠٠٨محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ويف ذات املعني قضي بأن 
ـفـي  مـن قـانون اإلجـراءات المدنـيـة يـدل علـي أن إبـداء القاضـي لرأيـه ١١٤الـنص فـي المـادة  

بـأن مشـروط فـس الخصـوم بـين ندعـوى الحقـة ي يؤدي إلي عدم صـالحيته لنظـر  الذدعوى سابقة
وأن يستدعي الفصل في الدعوى الالحقـة واحد يكون موضوع الخصومة المرددة بينهم في الدعويين 

، واألصـل أن الـهـدف اإلدالء بـالرأي فـي ذات الحـجـج واألسـانيد التـي أثـيـرت فـي اـلـدعوى السـابقة 
 .من ذلك النص هو منع القاضي من إعادة نظر ذات الخصومة

 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ١٥٠ الطعن رقم ٢١/٩/٢٠٠٨بي بتاريخ محكمة تمييز د(

 ويف هذا املعني استقرت أحكام حمكمة النقض علي أن 
يكـون القاضـي غيـر "  من قانون اإلجراءات المدنية علـى أن ١١٤لما كان النص في المادة 

)..... أ( -:ًصالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصـوم فـي األحـوال اآلتيـة 
 إذ ـكـان ـقـد أفـتـى أو تراـفـع عــن أحــد الخصــوم ـفـي اـلـدعوى أو كـتـب فيـهـا وـلـو –) ز)............(ب(

ًكان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكمـا ً يـدل علـى أن ...." ً
دعوى يتعـارض ًأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل لـه رأيـا فـي الـ

ًمـــع مـــا يشـــترط فـيــه مـــن خـلــو اـلــذهن عـــن موضـــوع اـلــدعوى ليســـتطيع أن ـيــزن حجـــج الخصـــوم وزـنــا 
 . ًمجردا

 )  نقض أبو ظبيأ.  ق ٣ س ٢٠٠٨ لسنة ٥٨٥الطعن رقم ( 

  بأن تمييزوبوضوح تام قررت حمكمة ال
 علي – المقرر أن كون الحكم الذي يكون فيه أحد القضاة غير صالح لالشتراك في إصداره 

إال أنـه ال يكـون معـدوما ٕوان كان باطال بطالنا مطلقا ومتعلقـا بالنظـام العـام  –النحو السالف بيانـه 
 بـــاطال أو معـــدوما مســـألة قانونيـــة تخضـــع لرقابـــة – محـــل النـــزاع –، وتكييـــف مـــا إذا كـــان الحكـــم 

 .محكمة التمييز 
 )تجاري ٢٠٠٨ لسنة ٧٠ الطعن رقم ١٠/٦/٢٠٠٨محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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 )٢٠٠٨ لسنة ٤٥ الطعن رقم ٣٠/١/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
وعلـي .. وبتطبيق المفاهيم والقواعد واألصول القانونية أنفة البيان علي أوراق الطعن الماثـل  

 فــــي -/-/- بتــــاريخ – ســــابقا –الحكــــم الصــــادر مــــع مــــدونات مــــدونات الحكــــم الطعــــين األخــــص 
 :الحقائق اآلتية تتضح وبجالء تام .. ام    ،    ،    لسنة     تجاري االستئنافات أرق

 احلقيقة األويل 
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  :برئاسة القاضي

: وعضوية القاضيني 

  

�
�(� ن�א��8"���'����(م��و��و��و���/�A! �3)�)�r���[Vא��(د!��n�1وא��)����5א<���kא�64�s����o>

�Z!)��..�1و�q�5ذא�3א��א:��9א;�!�u��A�..�9�A

.'�-�B�r(�א�oא��

  :برئاسة القاضي

: وعضوية القاضيني 

  

 وبذلك يضحي ظاهرا 

 بأن ذات اهليئة االستئنافية مصدرة احلكم السابق 

  احلكم احلايل هي ذاتها اهليئة مصدرة
وهـو األمـر الـذي يجعـل سـبق إبـداء القاضـيين اللـذين .. فيما عدا أحد السـادة األعضـاء فقـط  

مــــانع لهمــــا مــــن نظــــر .. ـلـــم يتغـيـــرا لرأيهمــــا فــــي االســــتئنافات أرقــــام   ،    ،    لســــنة   تجــــاري 

ـا  بمــا احــدا الســيما وأن الموضــوع فــي الــدعويين و.. االســتئنافات محــل الحكــم المطعــون فيــه حالـي

يســتدعي التمـســك والتـشــبث بــذات األـســانيد والحـجــج الـســابق اإلدالء بــالرأي فيـهــا ـفــي اـلــدعوى 

 .السابقة 
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 احلقيقة الثانية
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 دائن    )  سابقا.... (.... -
 مدين     العامة ....ركة  ش-
 مدين   )م.م.ش( .... شركة -
 مدين  ) صاحب هذه الشركات (.... -
 زعم البنك  كما ي –كفيل  )الطاعن (.... -

 –أيضا زعم البنك كما ي –كفيل     .... -

 ومن هذا العرض املتقدم 
وـمـع اتحــاد . .متحــدين ) الســابقة والحالـيـة(يتضــح أن الخصــوم الحقيقـيـين ـفـي كــال اـلـدعويين  

مصــدر الحـكـم (يـكـون إـبـداء رأي القاضــي ..  عـلـي ـمـا ســيأتي إيضــاحه ينيالموضــوع ـبـين اـلـدعو

 .لرأيه في الدعوى السابقة مانعا له ومبطال لحكمه في الدعوى الحالية ) الطعين

 احلقيقة الثالثة
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 وهو األمر الذي حدا بالطاعن 
بالهيئـة (قفـت منهـا محكمـة االسـتئناف والتـي وبذات الدفوع وأوجه الدفاع نحو دفع الدعويين 

وقصـــرت تمامـــا بحـــث وتمحـــيص هـــذا اـلــدفاع الجـــوهري أغفـلــت ـبــأن .. ذات الموـقــف ) أنـفــة البـيــان

الـســابق (بــل أنـهــا ـلــم تعــن حـتــى ـبــإيراده فــي ـمــدونات حكميـهــا .. قصــورا مؤســفا ـفــي الــرد علـيــه 

 ) .والحالي

 وحيث انتهجت الدائرة سالفة الذكر 

�(م���������-#א�א��U�°B(ل��u2א!���A! �3)�)�r��[Vא����o>א�)-�....�������Z!)�����'��/��..�����qא
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�)�.א�64
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 فعلي الرغم من وجود تقرير خربة 
 التـيالطاعن غير مسئول تماما عـن المديونيـة باألوراق يقطع بما ال يدع مجاال للشك بـأن  

وأن كفالـتـه للمطـعـون ضــدها الثانـيـة انتـهـت ألكـثـر ـمـن .. يطالـب بـهـا البـنـك المطعـون ضــده األول 

 .والمستندية أوضحها تفصيال هذا التقرير وأسندها باألدلة الفنية سبب 

 إال أن حمكمة احلكم الطعني 

�����������Z����k�I�Z ����� ن�-�#א�א��U�'��)��א��;
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 ملا كان ذلك 
وـكـان ـقـد ترـتـب عـلـي جـمـاع ـمـا تـقـدم ـبـال ـشـك بـطـالن الحـكـم المطـعـون فـيـه بطالـنـا مطلـقـا ��

ٕمتعلقا بالنظام العام األمر الذي يستوجب نقضه واعادة األوراق إلـي المحكمـة االسـتئنافية إلعـادة 
 .نظر النزاع برمته بهيئة مغايرة 
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أخـطـأت يف تطبـيـق الـقـانون املطـعـون فـيـه مـصـدرة احلـكـم احملكـمـة  :ـثـاني الـسـبب ال

وخالفته خمالفة جسيمة ، ذلك أنهـا علـي الـرغم مـن علمهـا اليقينـي بقيـام 

 مـن قـانون اإلجـراءات ١١٤/١مـن املـادة ) ز(السبب املنصوص عليه يف الفقـرة 

إال أنهـا مل .. املدنية والذي جيعلها غري صاحلة لنظـر الـدعوى الطعـني حكمهـا 

رئيس حمكمة االستئناف بذلك ومل تتنحي / علي إخبار السيد املستشار تعمل 

 .عن نظر القضية حسبما يفرض عليها القانون 

 علي أن قد نصت املدنية  من قانون اإلجراءات ١١٦حيث أن الثابت أن ملادة 
فعليـه أن يخبـر رئـيس إذا كان القاضي غير صـالح لنظـر الـدعوى أو أقـام بـه سـبب للـرد ،  -١

أن يـأذن للقاضـي فـي التنحـي  ، وفي حالة قيام سبب للـرد فلـرئيس المحكمـة ة بذلكالمحكم

 .ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة 
ويجـــوز للقاضـــي حتـــى لـــو كـــان صـــالحا لنظـــر الـــدعوى ، ولـــو لـــم يقـــم بـــه ســـبب للـــرد ، إذا  -٢

 استشــعر الحــرج مــن نظــر الــدعوى ألي ســبب أن يعــرض أمــر تنحيــه علــي رئــيس المحكمــة
 .للنظر في إقراره علي التنحي 

ٕواذا تحققــت إحــدى الحــاالت الســابقة فــي رئــيس المحكمــة قــام بعــرض األمــر علــي مــن يقــوم  -٣
 .مقامه 

 وحيث انعقد يف احملكمة مصدرة احلكم الطعني .. هذا 

 تمييزم الصالحية بالوصف الذي قررته حمكمة الدسبب ع

 فيما يلي 
 مـن قـانون اإلجـراءات المدنيـة يـدل علـي أن المنـاط ١١٤النص في الفقرة األولـي مـن المـادة  

هـو أن يقـوم بعمـل يجعـل لـه رأيـا في منع القاضي من سماع الدعوى وعدم صالحيته للفصـل فيهـا 

في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو ذهن القاضي من موضـوع 

ا بـأن اعتناقـه رأيـا معيبـا قـد يدفعـه الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا أخـذ

ممـا مـؤداه أنـه إذا أصـدر القاضـي حكمـا يتعلـق إلي االلتزام به مما يتنافى مع إمكـان العـدول عنـه 
بإثبات الدعوى أو بتنظيم السير فيها ثم حكم فيها قاضي أخر ، فمـن الجـائز أن يكـون بـين أعضـاء 

كان حكم الصادر قبل الفصل في الموضـوع ال المحكمة التي تنظر االستئناف في ذلك الحكم ، إذا 
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 .يشف عن اتجاه رأيه في الموضوع 
 ) تجاري٢٠٠٤ لسنة ٤٠٣و٣٦١ في الطعن رقم ٢٦/٢/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

  وقد استقرت أحكام حمكمة النقض علي أن 
ي  يكـون القاضـ-١" مـن قـانون اإلجـراءات المدنيـة علـى أنـه ١١٤لما كان النص فـي المـادة 

: ... ًغيـر صــالح لنظـر اـلـدعوى ممنوعــا مـن ســماعها ولـو ـلـم ـيـرده أحـد الخصــوم فـي األحــوال اآلتـيـه
إذا كـــان ـقــد أفـتــى أو تراـفــع عـــن أحـــد الخصـــوم فـــى اـلــدعوى أو كـتــب فيهـــا وـلــو كـــان ذـلــك قـبــل ) ز(

ًاشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيـرا أو محكمـا أو كـان قـد أدى شـهادة في ً . هـاً
، "ً ويـقـع ـبـاطال عمــل القاضــي أو قضــاؤه ـفـي األحــوال الســابقة وـلـو ـتـم باتـفـاق الخصــوم-٢) .... ح(

ًـيــدل عـلــى أن عـلــة عـــدم صـــالحية القاضـــى للفصـــل ـفــى اـلــدعوى الـتــى ســـبق ـلــه نظرهـــا قاضـــيا هـــى 
ًالخشــية مــن أن يلتــزم برأيــه الــذى يشــف عنــه عملــه المتقــدم، واســتنادا إلــى أن أســاس وجــوب امتنــاع 

ًاضـــى عــــن نظـــر اـلـــدعوى هـــو قياـمـــه بعـمـــل يجعـــل ـلـــه رأيـــا ـفـــي الـــدعوى أو معلوـمـــات شخصــــية الق
تتعـــارض مـــع مـــا يشـــترط فـــي القاضـــي مـــن خلـــو الـــذهن عـــن موضـــوعها ليســـتطيع أن يـــزن حجـــج 
ًالخصوم وزنا مجردا أخذا بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنـافى مـع حريـة العـدول عنـه ً ً .

 الـذى - مـن قـانون اإلجـراءات المدنيـة يفيـد أن إبـداء الـرأى ١١٤ سياق المـادة وأنه ولئن كان ظاهر
 يلـزم أن يكـون فـي ذات القضـية المطروحـة، إال -يؤدي إلـى عـدم صـالحية القاضـي لنظـر الـدعوى 

أنـه ينبـغـي أن يفســر ذـلـك بـالمعنى الواســع، فيؤخــذ ـبـه مـتـى كانـت الخصــومة الحالـيـة ـمـرددة ـبـين ذات 
ُلفصـــــل فيهـــــا اإلدالء ـبــــالرأي ـفــــي ذات الحجـــــج واألســـــانيد الـتــــي أثـيــــرت ـفــــي الخصـــــوم، ويســـــتدعي ا

ًالخصومة السـابقة، بحيـث تعتبـر الخصـومة الحاليـة اسـتمرارا لهـا وعـودا إليهـا، فـإذا كـان القاضـي قـد  ً
عرض لهذه الحجج لدى فصله فى الدعوى السابقة، وأدلى برأي فيهـا لـم تتـوافر لـه مقومـات القضـاء 

ًر المقضي فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التاليـة وممنوعـا مـن سـماعها، إذ الحائز لقوة األم
ٕفـي هـذه الحاـلـة بالـذات تبـدو خشــية تشـبثه برأـيـه الـذى أبـداه، فيشــل تقـديره ويتـأثر ـبـه قضـاؤه، واذا ـمـا 

وكانـت أسـباب عـدم صـالحية القاضـي لنظـر الـدعوى . ًحكم في الخصـومة التاليـة وقـع حكمـه بـاطال
ظام العام فيجوز التمسك بها أو بأحدها ألول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبـت أنـه تتعلق بالن

كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصـر التـى تـتمكن بهـا مـن تلقـاء 
 .نفسها من اإللمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه

 )قض أبو ظبي ن أ.  ق ٥ س ٢٠١١ لسنة ١٢٥الطعن رقم ( 
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 ملا كان ما تقدم 
وـكـان الثاـبـت عـلـي النـحـو الـسـالف بياـنـه تفصــيال أن محكـمـة الحـكـم الطـعـين ـقـد ـقـام ـلـديها  

ومـع ذلـك لـم تلتـزم صـريح نـص .. مانع يحول دون صـالحيتها عـن نظـر الـدعوى والفصـل فيهـا 

ـمـــة رـئـــيس محك/ الـقـــانون اـلـــذي يوـجـــب عليـهـــا أن ترـفـــع األـمـــر ـفـــورا إـلـــي الســــيد المستشــــار

 .الذي يتخذ قراره باإلذن لهذه المحكمة بالتنحي عن نظر الدعوى .. االستئناف 

 وهذا النص بال شك وجوبي 
ذلــك أن .. وكــان علــي المحكمــة مصــدرة الحكــم الطعــين أن تلتــزم بــه وتقــوم بتنفيــذ مقتضــاه  

يفـيـد الوجــوب أـنـه ..  مــن قــانون اإلجــراءات المدنـيـة ١١٦اـلـوارد بالمــادة " فعلـيـة " الثاـبـت مــن لفــظ 

 . وليس للمحكمة في هذه الحالة أي سلطة تقديرية أو اختيار وااللتزام

 إال أن الثابت 
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ني خالف الشرع والدستور والقانون حينما قضي بأحقيـة الطع احلكم : ثالثالسبب ال

 فوائـد مركبـة حمرمـة البنك املطعون ضـده األول يف اقتضـاء مديونيـة حتـوى

شرعا ، وقد تأكد ذلك بالتفات هذا احلكم عن تقرير اخلـربة األخـري الـذي خصـم 

من املديونية املقضي بها يف حكم أول درجـة جـزء مـن الفوائـد املركبـة ، ومـع 

مـا قضـي بـه ي إيل تأييد احلكم االبتدائي ف– باطال –ي احلكم الطعني ذلك انته

  .من فوائد مركبة

  من دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة علي أن ٧قد نصت املادة ف.. بداية 
، والشــريعة اإلســالمية مصــدر رئيســي للتشــريع فـيـه اإلســالم هــو اـلـدين الرســمي لالتحــاد ،  

 .ولغة االتحاد الرسمية هي اللغة العربية 

 وحيث قال املويل عز وجل .. هذا 
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 وقد استقرت أحكام احملكمة االحتادية العليا علي أن 
 أن الفوائد بكافة صـورها مركبـة أو بسـيطة – في قضاء هذه المحكمة –ًمن المقرر أيضا 

ـئن كــان األصــل فيهــا التحــريم طبقــا ألحكــام الشــريعة اإلســالمية تحريمــا يتصــل بالنظــام  ًوـل العــام ً

ًباعتبارها من الربا المحرم شرعا ، إال أن الـدائرة الدسـتورية بالمحكمـة االتحاديـة العليـا وعلـى مـا 
 وهـو مـا جـرى بـه قضـاء هـذه المحكمـة ١٩ لسـنة ١٤فصله حكمها في طلب التفسير ذي الـرقم 

عينـة إلـى بعد ذلك أجازت الحكم بالفوائد االتفاقية البسيطة بالنسبة لمعامالت المصارف وبحدود م

أن تنتهـي حاـلـة الضــرورة الـتـي يقتضــيها عـمـل المصــارف بالدوـلـة وحرـمـت الفواـئـد المركـبـة ، كـمـا 

ـة إن هــي إال تعــويض عــن مطــل المــدين  ـد التأخيرـي ـأن الفواـئ جــرى قضــاء هــذه المحكمــة كــذلك ـب

ـدائن عــن مطــل مدينــه ،  ًباعتبــاره ظلمــا ، وبــذلك تتفــق وأحكــام الشــريعة اإلســالمية كتعــويض لـل
ـتـالي يـجـوز الحـكـم بـهـا ، وـمـن المـقـرر ـفـي ـهـذا الـشـأن أـنـه ال يقضــى بـهـا إال ـعـن دـيـن مـعـين وبال

المقدار حال األداء بخالف التعويض عن الخطأ الـذي يخضـع لتقـدير المحكمـة ومـن ثـم كـان مـن 

الجائز القضاء بها عن الدين األول من تاريخ المطالبة إما بالنسـبة للتعـويض يجـوز الحكـم عنـه 

 .ديده بصفة نهائية من تاريخ تح
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 )  مدني ٢٠٠٤ / ٢٣/٥صادر بتاريخ   إتحادية عليا القضائية٢٦ لسنة ٦٧ ق و٢٥ لسنة ٨٣١طعن رقم (

 املوقرة علي أن تمييزفقد تواترت أحكام حمكمة ال.. وإعماال لذلك 

 .الفوائد المركبة محرمة شرعا وقانونا  
 ) مدني٢٠٠٤نة  لس١٩ الطعن رقم ٥/١/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ويف ذات املقام استقرت أحكام حمكمة النقض املصرية املوقرة علي أن 
تحريم الفوائد المركبة تتعلق بالنظام العام مما ال يصح معه االتفاق علـي مخالفتهـا قاعدة 

 .وال يستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية 

 )٢٤/١٢/١٩٨٤ ق جلسة ٤٠ لسنة ٤٨٨الطعن رقم (
 )٢٩/٣/١٩٧٦ ق جلسة ٤٢ لسنة ٣٧٢الطعن رقم (
 )٣/١٢/١٩٦٤ ق جلسة ٣٠ لسنة ٣٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
قـــرر الدســـتور ومـــن جملـــة األصـــول الشـــرعية والدســـتورية والقانونيـــة أنفـــة البيـــان يتضـــح أن  

كتابـه وحيـث أن اهللا عـز وجـل فـي محكـم .. وبوضوح أن الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع 
.. األمــر اـلـذي ســار عـلـي نهجــه القضــاء .. وبوضــوح ـتـام عـلـي تـحـريم الفواـئـد المركـبـة أـكـد الـكـريم 

ــد المركبـــة شـــرعا حيـــث تـــواترت أحكـــام محاكمتنـــا العليـــا علـــي الـــنص صـــراحة  ــي تجـــريم الفواـئ عـل

يجـوز وال .. ومن ثم فال يجوز بحال من األحـوال المطالبـة بـدين محمـل بالفوائـد المركبـة .. وقانونا 

 .بالضرورة أن تقضي محكمة الموضوع بأداء دين محمل بفوائد مركبة 

 هذا 
قطعـوا المنتـدبين أمـام محكمـة أول درجـة أن السادة لجنة الخبـراء وحيث أن الثابت باألوراق 

وأن البنـك يتقـاعس " محرمـة شـرعا وقانونـا " بأن الدين الذي يطالب به البنك محمل بفوائد مركبـة 

ـديم كشــوف  ء الوقــوف علــي قيمــة هــذه الفوائــد المركبــة للســادة الخبــراالحســاب حـتـى يتســنى عــن تـق
 .وخصمها من المديونية 
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 إال أن البنك املطعون ضده األول قد تقاعس عن ذلك 

 حىت أقفال باب املرافعة أمام حمكمة أول درجة 
هـا أعـادت حيـث أن) مصـدرة الحكـم الطعـين(الحال أمام محكمة الدرجة الثانية ....وحيث أس 

مـا " أوال " الذين انتهـوا إلـي تقريـر أوردوا مـن خاللـه صـراحة فـي البنـد .. األوراق إلي لجنة الخبراء 

 :يلي 
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 وهو األمر الذي يؤكد 

 أن املبلغ املقضي به من حمكمة أول درجة 

  شرعا وقانونا يتضمن فوائد مركبة حمرمة

 وذلك حسبما أقرت جلنة اخلرباء املذكورة 
تـقــدم .. وعـقــب ورود هـــذا التقرـيــر بمـلــف الـتــداعي أـمــام عدالــة المحكـمــة االســـتئنافية .. هــذا  

 .البنك المطعون ضده األول ببعض كشوف الحساب المذكورة والسابق طلبها منه مرارا 

 األمر الذي حدا بعدالة احملكمة االستئنافية 

 و استدعاء جلنة اخلرباء وسلمتهم هذه الكشوف حن

 وطلبت إعداد تقرير تكميلي عنها 
وانتهــت .. وبالفعــل أعــادت لجـنـة الخـبـراء بحــث المديونـيـة عـلـي ضــوء تـلـك الكشــوف المقدمــة  

 :هي كالتالي .. إلي نتيجة بالغة الوضوح 

بعد مراجعة وتدقيق كشوف الحساب المقدمة تبين أنـه مازالـت  
 لـــم يقـــدم البنـــك -/-/- حتـــى -/-/-شـــهور مـــن ) ٦(ة هنـــاك فتـــر
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عنها أي كشوف حسابات وعليه وطبقا للكشوف المقدمة من البنك 
عــــــن كــــــل الحســــــابات يكــــــون صــــــافي المديونـيـــــة هــــــو مبـلـــــغ ـقـــــدره 

  .-/-/- درهم كما هو بتاريخ ٤٤ر١٩٣ر٨٠١ر١٣
 وذلك بعد استبعاد فوائد مركبة بلغت قيمتها 

 )سة ألف وتسعمائة تسعة وستون درهممثامنائة ومخ( درهم ٨٠٥ر٩٦٩
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 السبب األول
الزالت محملـة بفوائـد ن أن تقرير الخبرة النهائي أقر صراحة بأن المديونية م أنه علي الرغم 

نظـرا السـتمرار تقـاعس البنـك عـن تقـديم كشـوف الحسـاب عـن مـدة ..  محرمـه شـرعا وقانونـا مركبة
  .-/-/- حتى -/-/-ستة أشهر من 

 إال أن احلكم الطعني التفت عن ذلك 
الشــامل ـبــال جــدال علــي فوائــد مركبــة محرمــة ـشــرعا .. وقضــي بتأييــد الحكــم االبتــدائي  

 .ضيا بشيء يخالف الشرع والقانون وبالتالي يصبح الحكم الطعين قا.. وقانونا 

 ثانيالسبب ال
.. قـد خصـم مـن المديونيـة المقضـي بهـا فـي حكـم أول درجـة .. أن تقرير الخبرة النهائي  

 . درهم باعتبار أنها فوائد مركبة محرمة شرعا وقانونا ٨٠٥ر٩٦٩مبلغ قدره 

 ورغم ذلك 
بمـا تضـمنه مـن (علـي حالـه لم ينتبـه الحكـم الطعـين لـذلك وقضـي بتأييـد حكـم أول درجـة  

ولـم يقـم بخصـم هـذه الفوائـد المحرمـة التـي ) مبلغ فوائد مركبة حددتـه لجنـة الخبـراء بوضـوح تـام

 .تكفلت لجنة الخبراء بتحديدها 

 ومن ثم 
يتضح بما ال يدع مجاال للشـك أن الحكـم الطعـين قـد خـالف الدسـتور والشـرع والقـانون حينمـا  

وهـو مـا يجعلـه وبحـق جـديرا بـالنقض ) فوائد مركبة(ة للشرع والقانون قضي بمديونية بها مبالغ مخالف
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 .واإللغاء 

احلكم الطعني خالف صريح القانون وأخطـأ يف تطبيقـه حينمـا قضـي : السبب الرابع 

سبق وأقـر البنـك ذاتـه أنهـا .. باستحقاق البنك املطعون ضده األول مبديونية 

ىت تارخيـه مبـا ال جيـوز املقاضـاة تدرج حبساب جاري ال يزال مفتوحا ومل يقفل حـ

بشأنه وال املطالبة بأي من عناصـره إال بعـد إغالقـه وتصـفيته وهنـا فقـط يكـون 

إال أن احلكـم الطعـني خـالف مـا تقـدم .. الرصيد النهـائي هـو املسـتحق األداء 

 مجيعه 

   من قانون املعامالت التجارية علي أن٣٩٠فقد نصت املادة 

خصــين تتحــول بموجـبـه الحـقـوق واـلـديون الناشــئة عــن عالقتهمــا الحســاب الجــاري عقــد ـبـين ش 

بحيـث يكـون الرصـيد النهـائي المتبادلة إلي قيـود فـي الحسـاب تتقـاص فيمـا بينهمـا ، 

 . عند إغالق الحساب وحده دينا يستحق األداء

 بأن..  وبوضوح تام ٣٩٧املادة نصت بل .. ليس هذا فحسب 

�'�����������א���
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 ومفاد هذين النصني

فيصـبح كـل منهمـا دائنـا  يفترض وجود معامالت متصلة بين شخصـين أن الحساب الجاري 

 ، وبـدال مـن أن يصـفي الطرفـان كـل  ومـدينا فـي بعضـها األخـربالنسبة لألخر في بعـض العمليـات
عملية علـي حـدة فإنهمـا يتفقـان علـي فـتح حسـاب بينهمـا وتقيـد فيـه العمليـات فـي جانـب الخصـوم أو 

 . القيود جارية حتى يقفل الحساب ويصفي.... وتسفي جانب األصول علي حسب األحوال ،

 وبهذا فقط

 ، بمعنـي أن الـديون خر ، فإمـا أن يكـون دائنـا أو مـدينايتضح مركز كل من طرفيه إزاء األ 
ص عند قفله ومره واحده بطريقه جماعية فـال يبقـي منهـا إال رصـيد واحـد يكـون محـال للوفـاء مـن اتتق

 . الطرف المدين
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  قد استقرت أحكام حمكمة النقض علي أن و

عــن عالقتهمــا الحســاب الجــاري عقــد ـبـين شخصــين تتحــول بموجـبـه الحـقـوق واـلـديون الناشــئة 
المتبادلة الى قيود في الحساب تتقاص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهـائي عنـد اغـالق الحسـاب 

 وكــان مــن المـقـرر اـنـه اذا كاـنـت الحســابات المتعــددة الـتـي يفتحهــا البـنـك ٠وحــده ديـنـا مســتحق االدء 
ري هــو األصــل لتنظــيم عملياتــه مجــرد خانــات ماديــة مــن حســاب قــانوني واحــد وكــان الحســاب الجــا

والحسابات األخرى تابعة له فانها ال تعد حسابات منفصلة بل هي اجزاء مـن حسـاب واحـد وبالتـالي 
فانها تندمج فـي الحسـاب الجـاري ، ذلـك ان الحسـاب الجـاري يخضـع لقاعـدة التخصـيص العـام لكـل 

 ـلـدى البـنـك ًحـقـوق الطــرفين الـتـي تدخـلـه حتـمـا ، ـفـاذا اقـتـرن عـقـد التســهيالت المصــرفية بحســاب جــار
فــان الحقــوق وااللتزامــات الناشــئة تتحــول بموجبــه الــى قيــود فــي الحســاب تتقــاص فيمــا بينهــا بحيــث 

  ًيكون الرصيد النهائي عند اغالق الحساب دينيا مستحق
 ) أ.  ق ٣ س ٢٠٠٩ لسنة ٤٣٤الطعن رقم ( 

   بقوهلا بأنهتمييزوهذا عني ما تواترت عليه أحكام ال

 مـن قـانون المعـامالت التجاريـة ، أن الحسـاب الجـاري ٣٩٠يـده المـادة من المقرر وفق ما تف 
 وذـلـك بطـلـب يقدـمـه العمـيـل إـلـي البـنـك برغبـتـه ـفـي إعطاـئـه تســهيالت عـقـد ـيـتم ـبـين البـنـك وعميـلـه

، ا بـالقرض أو بإصـدار كفـاالت أو بخصـم أوراق تجاريـة أو فـتح اعتمـادات مسـتندية مـمصرفية أ
 تحــت تصــرف العمـيـل التســهيالت الـتـي طلبهــا أو بعضــها وذـلـك وبعــد قـبـول البـنـك هــذا الطـلـب يضــع

ثم تتحول الحقوق والديون الناشئة عن عالقـة بقيدها له في الجانب الدائن لحسابه الجاري لديـه ، 

عنـد الطرفين المتبادلة إلي قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكـون الرصـيد النهـائي 

 . داء دينا يستحق األإغالق الحساب وحده

 ) طعن تجاري٢٠٠٤ لسنة ٢٩٨ في الطعن رقم ١٧/١/٢٠٠٥حكم محكمة التمييز دبي بتاريخ (

 وال شك أن ما ينطبق علي املدين األصلي

 يسري بالضرورة علي كفيلة

فـــإذا كـــان القـــانون يحظـــر مطالبـــة المـــدين األصـــلي بـــأي مـــن مفـــردات أو عناصـــر الحســـاب  
 ي مديونـيـة فـيـه إال بـعـد إغالـقـه وتصــفيه قـيـود الحســابأو المطالـبـة ـبـأ.. الجــاري عـلـي اســتقالل 

ـه(ر عــن ذـلـك المشــرع بمقولــه أن الرصــيد النهــائي للحســاب عـبـو  هــو وحــده الــدين الــذي )عـنـد إغالـق
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أمـــا إذا ظـــل الحســـاب مفتوحـــا فـــال يجـــوز للبـنــك االدعـــاء بالمطالـبــة ـبــأي مديونيـــة .. يســـتحق األداء 
 .مزعومة فيه

  بال مراءوهذا األمر ينطبق علي الكفيل

فإذا كانت مطالبة المدين األصلي بثمة مديونية خاصة بحسـاب  

فهذه المطالبة والرجوع علـي الكفيـل تكـون  .. غير جائزةجاري مفتوح 

 . غير جائزةأيضا 

  بقوهلانقضوهو عني ما قضت به حمكمة ال

ال ل بمسـتق االلتزامات الناشئة عن الحسـاب الجـاري هـي كفالـة لـدين كفالةأنه من المقرر أن  

 . يتعين مقداره إال عند غلق الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد منه

 )١٦/٦/٢٠٠٨ تجاري بتاريخ ٢٠٠٨ لسنة ٧٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
وبتطبيـــق جملـــة مـــا تقـــدم مـــن مفـــاهيم وثوابـــت قانونيـــة مؤداهـــا أن الحســـاب الجـــاري يخضـــع  

ة أي متصـلة بـين طرفيـه يعتبـر فيهـا كـل  حيـث يتضـمن وجـود معـامالت متبادلـلقاعدة عدم التجزئـة
منهما مدينا أحيانا ودائنا أحيانا أخري ، وتكون هـذه العمليـات متشـابكة يتخلـل بعضـها بعضـا بحيـث 

ـفـال تســوي ـكـل منـهـا عـلـي .. تكــون مــدفوعات كــل مــن الطــرفين مقروـنـة بمــدفوعات الطــرف األخــر 

 تتقـاص داخلـه وال تسـتحق إال بعـد ، بـل تتحـول إلـي مجـرد مفـردات وقيـود فـي الحسـاب الجـاريحده 
 . غلق الحساب وتصفيته

 )٤٤٧ العدد الثاني ص ٢٩ مجلة القضاء سنة ١٩/٦/١٩٦٩ ، نقض ٢٥/١/١٩٦٨نقض (

 وهو ما يتضح معه

فـي إقامـة دعـواه المبتـدأة سـواء علـي المـدين األصـلي األول  ضده طعونعدم أحقية البنك الم 
نية التي يزعمها البنك مدرجة ضمن حساب جاري خاص ذلك أن المديو.. أو علي أي من كفالئـه 

 . ولم يتم غلقه حتى تاريخه) المدينة األصلية(بالشركة 
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 ومن ثم

ومع ذلـك أقـام .. فإن هذا الحساب لم يصفي ولم تسوي أي مديونيات أو مدفوعات قيدت به  
ون اـلــذي يؤكـــد عـلــي أن المبـتــورة الســـند والمخالـفــة للـقــانمبـتــدأة دعـــواه الاألول  ضـــده طعـــونالبـنــك الم

الرصيد النهائي الناتج عن تصفية الحساب بعد غلقه هو وحده الدين الذي يكون مسـتحق األداء 

 . والذي يجوز االدعاء للمطالبة به

 هذا وبالبناء علي ما تقدم
 بـأن الحســاب الـذي ـتـدرج - كـمـا أكـد السـيد الخبـيـر –وحيـث أقـر البـنـك المطعـون ضــده ذاتـه  

هو حساب جاري ال يزال مفتوحا حتى اآلن ولـم يـتم .. ركة المطعون ضدها الثانية فيه مديونية الش

األمـر الـذي يكـون معـه القضـاء الطعـين قـد خـالف صـحيح .. إغالقه ولم تتم تصفيته حتـى اآلن 

 .ٕالقانون بما يستوجب نقضه والغائه 

بكفالـة احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون حينمـا ألـزم الطـاعن : اخلامس السبب 

مديونية مل يكن طرفا فيها ومل يكفلها ناجتة عن عقود تسهيالت أبرمها السيد 

بإرادته املنفـردة وباملخالفـة للوكالـة والتفـويض الصـادرين مـن الطـاعن  .. ..../ 

 وبالتجاوز عن حدودها املرسومة ، مبا يسلس باحلكم الطعني إيل حد البطالن 

 امالت املدنية عرفت الوكالة بأنها  من قانون املع٩٢٤بداية فإن املادة 
 .الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم 

  قالت بأن ٩٢٧واملادة 
 .أو معلقه علي شرط أ مضافة إلي وقت مستقبل أو مقيدة يصح أن تكون الوكالة مطلقة 

  بأن ٩٣١كما قررت املادة 
دون أن يتـجــاوز لوكاـلــة والـيــة التصـــرف فيـمــا يتناوـلــه التوكـيــل تثـبــت للوكـيــل بمقتضـــي عـقــد ا 

 .إال فيما هو أكثر نفعا للموكل حدوده 

 ملا كان ذلك 
 وـلــــدي تخارجـــــه مـــــن الشـــــركة المديـنــــة األصـــــلية -/-/- بـتــــاريخ طـــــاعنوكـــــان الثاـبــــت أن ال 

مالت بـــالتوقيع علـــي كافـــة معـــا .. ..../ قـــام بتحريـــر توكيـــل وتفـــويض إلـــي الســـيد ) ....شـــركة (

ٕ لــدي دوائــر الحكومــة وغيرهــا واجــراء التعــامالت التجاريــة والبيــع والشــراء فيمــا يتعلــق بنشــاط الشــركة
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والتوقـيـع عـلـي  مـمـثال للشــركة وـفـتح حســابات باســمها واإلـيـداع والســحب والتعاـمـل ـمـع البـنـكالشـركة 

ـة الالزمــة ل ـة أو التســهيالت البنكـي ـتح الحســابات الجارـي تســيير الشــيكات وأي مســتندات تخــص ـف

  ..... وفي حدود امكانياتها ونشاط الشركة وباسمها أعمال

  صراحة حدودا هلذه الوكالة طاعنوأورد ال

 وهي أن تكون يف حدود إمكانيات الشركة 

 وإال تكون سارية إال داخل دوله اإلمارات العربية املتحدة 
ود التســـهيالت وحيـــث أن الثابـــت مـــن األوراق وبمـــا ال يـــدع مجـــاال ألي شـــك أن عقـــ.. هـــذا  

قـد تمـت    فـي غضـون عـام األول ده طعـون ضـ مـع البنـك الم..../ الجديدة المبرمة بمعرفة السـيد 

  .بالتجاوز عن حدود الوكالة آنفة الذكر

 فالثابت أوال 
للحصــــول عـلـــي األول  ضــــده طعــــونإـلـــي البـنـــك الم .. ..../ أن الطـلـــب المـقـــدم مــــن الســــيد  

حـال عـدم تواجـد المـذكور داخـل دولـة اإلمـارات العربيـة   ريخ قـد تـم بتـاتسهيالت مصرفيه جديدة 

 .بل تقدم به حال تواجده بالقاهرة بجمهورية مصر العربية.. المتحدة 

 وهذا يؤكد 

ال تكـون سـارية أتجاوز الوكيل لحدود وكالتـه التـي اشـترط فيـه  
 .إال داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط 

 كما أن الثابت ثانيا 
وموقف الشركة المالي غاية في .. تم التعاقد عليهـا    ن تلك التسهيالت الجديدة المؤرخة أ 

  مشروع شرطه مصفح المتوقف بتـاريخ (وعلي األخص منها  .. السوء وحال توقف مشاريع الشركة
 ) .    ، مشروع نادي تراث اإلمارات المسحوب من الشركة بتاريخ 

 وهو األمر الذي يؤكد 
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 ومن ثم 

يكون هذا التعاقد علـي تلـك التسـهيالت متجـاوزا حـدود الوكالـة  
  ...../  إلي السيد طاعنوالتفويض الصادرين من ال

 كما أن الثابت ثالثا 
ـقـد ـتـم تحريرـهـا فيـمـا ـبـين البـنـك المســتأنف    ت الجدـيـدة والمؤرخــة أن كاـفـة عـقـود التســهيال 

ولـم يـذكر فيهـا مـن قريـب أو بعيـد أن األخيـر أبرمهـا بصـفته  .. منفـردا .. ..../ ضده وبين السـيد 
وهو ما يجعله وبحق متحمال لمسئوليتها كاملـة دونمـا أي مسـئولية علـي  ..وكيال عن المستـأنف 

  .طاعنال

  قد استقرت علي أن تمييزوكانت حمكمة ال.. م ملا كان ما تقد
يجــوز أن ـيـتم التصــرف بطرـيـق النياـبـة ـبـأن يـقـوم الوكـيـل نياـبـة عــن األصــيل ـبـإجراء التصــرف  

متي التزم الوكيل بحـدود التفـويض الممنـوح إليـه باسم األخير ولحسابه بحيث تنصرف أثاره إليه ، 

 لزما بهذا التصرف إال إذا أجازه يل ال يكون مولم يخرج عنه فإذا خرج عن حدود وكالته فإن األص

 ) تجاري٢٠٠٥ لسنة ٤٦٧ الطعن رقم ٤/٣/٢٠٠٦محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ويف هذا املعني أيضا استقرت أحكام حمكمة النقض علي أن 
 عدم نفاذها في حق األصيل إال بإجازته. تصرفات الوكيل الخارجة عن حدود وكالته  

 ) أ.  ق ٣ س ٢٠٠٩ة  لسن٢٩٨الطعن رقم ( 

 ملا كان ذلك 
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 ورغم ثبوت مجاع ما تقدم 
/ .... .. ر بالمخالفـــة للقـــانون حيـــث أجـــاز تصـــرفات الســـيد إال أن الحكـــم الطعـــين قـــد صـــد 

المخالفة لسند الوكالة والمتجاوزة لحدوده المرسومة والناتجـة عـن اسـتعماله لهـذه الوكالـة خـارج الـبالد 
وهو األمر الذي أقره السيد الخبير المنتدب من محكمـة .. رغم أنها ال تصلح إال داخل البالد فقط 
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فــي أخــر .. وأقــره البنــك المطعــون ضــده األول ذاتــه ).. رة الحكــم الطعــينمصــد(الدرجــة الثانيــة 
مــذكرات دفاعــه المقدمــة منــه أمــام محكمــة االســتئناف حيــث اعتــرف صــراحة بــأن التعاقــد علــي هــذه 

 .التسهيالت الجديدة قد تم في جمهورية مصر العربية وزعم بأن ذلك ال يؤثر في صحة التعاقد

 للشك وحيث ثبت مبا ال يدع جماال 
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علي حيثيات احلكم الطعني يبني منه أنها مثلت ترمجـة باإلطالع    :سادسسبب اللا

حقيقية لعيب القصور يف التسبيب الذي برز يف األسـباب التـي سـطرها علـي 

علي حنو يؤكد معه بطـالن .. حنو أهدر بها كافة الضمانات التي فرضها القانون 

  . احلكم للقصور يف التسبيب 

  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ١٢٩ادة فقد نصت امل.. بداية 
ـي األســباب التــي بنيــت عليهــا -١  ، وتــودع يجــب فــي جميــع األحــوال أن تشــتمل األحكــام عـل

مسـودة الحـكـم المشـتملة عـلـي أســبابه موقعـه ـمـن اـلـرئيس ، والقضـاة عـنـد النطــق بـه ـفـي مـلـف 
 .الدعوى 

 ...........  ويجوز في المواد المستعجلة  -٢

 .دة المشتملة علي منطوق الحكم وأسبابه بملف الدعوى  وتحفظ المسو -٣

 . بطالن الحكم ٢ ، ١ويترتب علي مخالفة األحكام الواردة في الفقرتين -٤

  من القانون ذاته علي أن ١٣٠كما نصت املادة 
يجـــب أن يبـــين فـــي الحكـــم المحكمـــة التـــي أصـــدرته وتـــاريخ إصـــداره ومكانـــه ونـــوع القضـــية  -١

 ... .........وأسماء القضاة 
 ، ثــم طلـبــات الخصـــوم ـعــرض مجـمــل لوـقــائع اـلــدعوى أن يشــتمل الحـكــم علــي كـمــا يـجــب -٢

 .أسباب الحكم ومنطوقه ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك وخالصة موجزة لدفاعهم الجوهري
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والقصــور فــي أســباب الحكــم الواقعيــة والــنقض أو الخطــأ الجســيم فــي أســماء الخصــوم  -٣

 .ة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطالن الحكم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضا

 هذا 
أنه يتعين علي محكمة الموضوع أن تـورد ولما كان من المقرر نفاذا للنصين أنفي الذكر ،  

في حكمها ما يدل علـي أنهـا واجهـت كافـة عناصـر الـدعوى وأوجـه الـدفاع الجـوهري التـي يثيرهـا 

دفاع المــذكورة والتــي قــد يتغيــر بهــا وجــه الــرأي فــي ، فــإذا مــا التفتــت عــن أوجــه الــالخصــوم أمامهــا 
فـإن حكمهـا يكـون مشـوبا بالقصـور فـي الدعوى ولم توردها وتقسطها حقها من البحـث والتمحـيص 

 .التسبيب 

 ) مدني٢٠٠٩ لسنة ٣٧٧ الطعن رقم ١٨/٤/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 

��������������$��V)��%��o����i����א�64o>ن�א ����)Kو"(ن�א����������Z�-
����א����(ع�א�L�5 و�;�3)

ع��������
�)(�������..�א�|� g(!-(�א�4(;�5 �(م�8os'�א�[ ������
!�א�+n��)��)(�6��H)L��. �k�

א<��oא�
א�6A'�و;�م�א�E(م�����lnوא6A(�3א��;
B�;�3�$[ �)8(/U�](�אqو!אق�،�و;��������������1
�'�א���)$"�)��B. �1���;�3���" �|����9Jא��Xא���������!)������¨
���
���و��(g�)��������q�5א;)��4�

��|���'�א���.
��5א����;�5;)��
��'�א�4r����م��/�6��t��4���)��&�T(��[�5�������K"q�1���uq�5א����8��
�����������������..��B��T�)4(�א�)�?�א�64
ن����Qאqول�������A�i����א�64o>ن�א����t�4���Z#����א��qא�
و-


א6A(�3א���א;�1و�(�%��(�-
�q)����)gو!אق��������)$[���)U
�L���Lو��(�(/����nA�..��
�و-
����o>א�א#B��!�l���)�ن���G4(א���U�1�2��..�������)�B.)�(��m��+.�|�
!�א��n����א�Lد�3 و��6����U


�א��(��1l�1א���;:�
�
�
�
�
�



٢٢٨ 

 

 الوجه األول

احلكم الطعني مل يبني يف أسبابه ما يدل علي أنه طـالع أوراق 

الـتـداعي وحـصـل منـهـا ـصـحيح واقـعـات الـتـداعي ومل يـبـني 

نتيجة أعمال جلنـة اخلـرباء ومـا إذا كـان اسـتخلص منهـا مـا 

 إليه من عدمه بل جاءت عباراته يف هذا الشـأن غامضـة تؤدي

وجملهة تعجز حمكمة النقض املوقرة عن إعمال رقابتهـا علـي 

 هذا احلكم 

  علي أن تمييزحيث جري قضاء ال
بأســباب مجملــة مقتضـــبة ال تعــين عـلــي محكمــة الموضــوع إذا اكتفــت فــي تســـبيب حكمهــا  

 إلـي نفـي دفـاع ي عبارات عامـة ال تـؤدي بمجردهـافهمه وتعجز محكمة التمييز عن رقابتها أو عل
 .الخصم أو تنم عن عدم إحاطتها به فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب 

 ) تجاري٢٠٠٩ لسنة ١٥٦ الطعن رقم ٢٧/١٠/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (
 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ٣١١ الطعن رقم ٥/٤/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (

 ن علي أكمة النقض أيضا استقرت أحكام حمويف هذا املعني 

 ����.�TL
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 )١١/٤/١٩٩٩ ق جلسة٦٨ لسنة ٦٨٩الطعن رقم (

  أيضا نقضومن أحكام ال
يجب أن تقوم علي أسباب واضـحة تـنم عـن تحصـيل المحكمـة وفهمهـا الواقـع أن األحكـام  

 واقتنعـت بهـا قـد قـام دليلهـا الـذي يتطلبـه القـانون ، فـإذا  التـي استخلصـتهافي الدعوى وأن الحقيقـة
كان الحكم لم يبين سـنده لمـا قضـي بـه فـإن هـذا يكـون مـن شـأنه أنـه يجهـل األسـاس الـذي قـام عليـه 
الحكــم المطعــون فيــه قضــاءه ممــا يعجــز محكمــة التمييــز عــن مراقبــة صــحة تطبيقــه ألحكــام القــانون 

 القصور ويكون الحكم مشوبا ب
 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٢٦١ الطعن رقم ٢/٣/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (
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 ملا كان ذلك 
والثوابت أنفة البيان علي مدونات الحكم الطعـين يتضـح وبجـالء تـام وبتطبيق جملة األصول  

ذلــك أن الثابــت بالصــفحة الســابعة مــن هــذا .. أن أســبابه شــابها الغمــوض واإلبهــام والــنقص الشــديد 
ـبـأن محكـمـة االـسـتئناف قضـت بجلـسـة   بقـبـول االـسـتئنافات األربـعـة ـشـكال ، " كـم أـنـه قـد أورد الح

وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المأمورية للجنة الخبـرة السـابق نـدبها أمـام محكمـة أول درجـة 

 .وبذات الصالحية 

 وهنا 
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بتاريخ   قضت محكمة االستئناف بإعـادة " وحيث استطرد الحكم الطعين قائال بأنه .. هذا �

الــدعوى للمرافعــة ودعــوى الخـبــراء لالستيضــاح عمــا ورد بتقرـيــرهم التكميلــي الثــاني بخصـــوص 

 ...المقدمة من البنك حساب علي ضوء كشوف ال.... الحساب رقم 

 وهنا أيضا 
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وهو األمر الذي يدعو للشك والريبة فيما إذا كانت المحكمة مصدرة الحكـم الطعـين قـد ألمـت  
حتـى يتسـنى لعدالـة محكمـة .. ر الخبرة الثالثـة مـن حقـائق مـن عدمـه بواقعات النزاع وما حوته تقاري

ٕالتميـيـز المــوقرة إعمــال رقابتهــا عـلـي مــا حصــلته تـلـك المحكمــة واذا مــا كــان استخالصــها ســائغا مــن 
 .عدمه 
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 سيما وأن بيان نتيجة أعمال جلنة اخلربة ال

 يف تقريرها التكميلي الثاني والثالث من األهمية مبكان 

 نهما انتهيا إيل أمرين جوهريني جدا ذلك أ

 األمر األول 
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 وهذا أمر هام وجوهري بال شك 
تغاضي عنه الحكم الطعين وأغفل أثاره التي تقطـع بإنهيـار سـند الـدعوى برمتهـا فـي حـق  

الطاعن بما كان يستوجب عدم إلزامه بثمة مبالغ من المديونية المطالب بها مـن البنـك المطعـون 

 .ضده األول 

 مر الثانيأما األ
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 وهذا أمر يؤكد 
واـلـذي عملــت ) الفواـئـد المركـبـة(المبـلـغ أنــف اـلـذكر أغفـلـت تمامــا أن محكمــة الحكــم الطعــين  

تمامــا أن هـنــاك فواـئــد مركـبــة كـمــا أغفـلــت .. لجنــة الخـبــرة عـلــي اســتقطاعه وخصـــمه ـمــن المديونيــة 
ورغـم ذلـك كلـه قضـي بتأييـد الحكـم االبتـدائي .. الخبـرة تحديـدها أخري بالمديونيـة لـم تسـتطع لجنـة 

 .كما هو دون إعمال أثار تقرير الخبرة آنف الذكر

 ومن ثم فقد أضحي ظاهرا 
كمــة اـلـنقض الـمـوقرة عــن  يعجــز محاألمــر اـلـذيمــدي القصــور اـلـذي عــاب الحكــم الطعــين  

مـت بـأوراق التـداعي وتقـارير الخبـرة والوقـوف عمـا إذا كانـت محكمـة االسـتئناف قـد ألإعمال رقابتهـا 
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وهـو .. المودعة به من عدمه السيما وأن حكمها جـاء بالمخالفـة تمامـا لمـا انتهـت إليـه لجنـة الخبـرة 

ا ينحدر بـه إلـي حـد الـبطالن الموجـب للـنقض بم الذي يعيب الحكم الطعين بالغموض اإلبهام األمر
 .واإللغاء 

 الوجه الثاني

 تناقض جسيم تتماحى بـه أسـبابه ويعـارض احلكم املطعون فيه شابه

بعضها بعضا ويسقط بعضها البعض األخر حبيث ال يتبقـى بعـدها مـا 

ذلـك .. ميكن أن حيمل احلكم وال يفهم األساس الذي أقام عليه قضـاؤه 

أنه يف الوقت الـذي يقـرر فيـه أن كفالـة الطـاعن ال تنتهـي إال بسـداد 

جتاهـل احلكـم .. مديونيـة لل) املطعـون ضـده الثـاني(املدين األصـلي 

الطـعـني متاـمـا ـمـا قررـتـه جلـنـة اـخلـرباء ـمـن انقـضـاء الكفاـلـة بـسـداد 

حيث أن املدين األصـلي بتـاريخ    كـان دائـن للبنـك مبـا .. املديونية 

 يقطع بسداد الدين املكفول وانقضاء الكفالة 

 استقرت أحكام النقض علي أن 
ـيــب الحكـــم هـــو مـــا تتمـــاحى ـبــه االســـباب لمـــا كـــان مـــن المـقــرر قضـــاء ان التـنــاقض اـلــذي يع

وتتهاتر ويعارض بعضها بعضا بحيث ال يبقى بعدها ما يمكن حمـل الحكـم عليـه او مـا يكـون واقعـا 
ـبـــين االســــباب والمنطــــوق بحـيـــث ال يعــــرف عـلـــى اي اســــاس قضــــت المحكمــــة بمــــا قضــــت ـبـــه فــــي 

تمــاحى ـبـه االســباب المنطــوق ،لمــا كــان مــن المـقـرر قضــاء ان التـنـاقض اـلـذي يعـيـب الحكــم هــو مــا ت
وتتهاتر ويعارض بعضها بعضا بحيث ال يبقى بعدها ما يمكن حمـل الحكـم عليـه او مـا يكـون واقعـا 

ســــباب والمنطــــوق بحـيـــث ال يعــــرف عـلـــى اي اســــاس قضــــت المحكمــــة بمــــا قضــــت ـبـــه فــــي ألـبـــين ا
 .المنطوق 

 )بو ظبيأ.  ق ٢ س٢٠٠٨ لسنة ١٦٨الطعن رقم (

   علي أنتمييزالكما استقرت أحكام 
ـمـا تتـعـارض ـبـه  أن التـنـاقض اـلـذي يعـيـب الحكــم هــو - ـفـي قضــاء هــذه المحكمــة -المـقـرر  

بحيــث ال يمكــن معــه أن يفهــم علــي أي أســاس أســبابه وتتهــاتر فتتمــاحى ويســقط بعضــها بعضــا 
 .قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه 



٢٣٢ 

 

 ) مدني٢٠١١ لسنة ١٧٤ الطعن رقم ١٩/١٠/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) عقاري٢٠١١ لسنة ٢٦٢ الطعن رقم ٢٥/٩/٢٠١١حكمة تمييز دبي بتاريخ م(

 كما قضي أيضا بأن 
هـو مـا تتمـاحي بـه األسـباب ويعـارض بعضـها الـبعض  يعيـب الحكـم ويبطلـه التناقض الـذي

 .بحيث ال يبقي بعدها ما يمكن معه فهم األساس الذي أقام عليه قضاؤهأو تتعارض مع منطوقة 

 ) مدني٢٠١٠ لسنة ٢٢٦ و ٢٠١٠لسنة ٢٢٢رقم  الطعن ١٣/٣/٢٠١١بتاريخ محكمة تمييز دبي (

 ملا كان ذلك 
أن البـين مـن عقـد الكفالـة أنـه جـاء مطلقـا ومسـتمرا قـد أقـر فـي أسـبابه ان الحكـم الطعـين وك

حـتــى ـتــاريخ الســـداد الفعـلــي حـيــث أورد اـلــنص أن الكفـيــل الـمــذكور مســـئول عـــن جمـيــع المـبــالغ الـتــي 
 .حتى تاريخ السداد وال تنتهي الكفالة إلي بالوفاء يستدينها المكفول 
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 إال أنه مع الفرض اجلديل بصحته 

 فإن ذلك يتناقض مع ما قرته جلنه اخلربة الفنية 

 ا انتهت إليه التي قال عنها احلكم الطعني أنه يطمئن إليها ويأخذ مب
حـيــث ـقــررت لجـنــة الخـبــرة وبوضـــوح ـتــام ـبــأن كفاـلــة الـطــاعن للشـــركة المطـعــون ضـــدها 

فقد ثبت لديها من خالل كشوف الحساب والمستندات المقدمة مـن .. قد انقضت تماما .. الثانية 

الشـــركة المطـعــون ضـــدها (أن الـمــدين األصـــلي المكـفــول .. البـنــك المطـعــون ضـــده األول ذاـتــه 

 . درهم ٩٣٤ر٣٠٦انت بتاريخ  كانت دائنة للبنك المطعون ضده األول بمبلغ قدره ك) الثانية

 وهذا دليل قاطع ال يقبل الشك 
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 وهو ما يرتتب عليه 
.. تبعا النقضاء الـدين انقضاء الكفاالت وبالتالي .. السابق علي هذا التاريخ انقضاء الدين 

بانتهـاء " من قانون المعامالت المدنيـة التـي تقـرر وبوضـوح تـام  ١٠٩٩عمال بصريح نص المادة 

 " .الكفالة بأداء الدين 

 ملا كان ذلك 
ـبــأن كفالــة الطــاعن ال تنتـهــي إال بســداد الــدين المكـفــول ، قــرر الحـكــم المطعــون فيــه وحيــث  
قرر أيضا بأنه يطمئن لتقارير الخبرة ويأخذ بها لسالمة أبحاثها ، وحيث قررت تقارير الخبـرة وحيث 

بانقضــاء كفالــة الطــاعن بســداد المديونيــة األصــلية وصــيرورته دائنــا منــذ تــاريخ   بمــا يقطــع بانتهــاء 
 .الكفالة 

 الطعني ثم يعود احلكم 
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 الوجه الثالث

احلكم املطعون فيه عابه القصور يف التسبيب وخمالفة الثابت بـاألوراق 

حينمـا رفـض الـدفع .. وما تواترت عليه أحكام حمكمة النقض املـوقرة

الذي متسك به الطـاعن مـن انتهـاء كفالتـه املزعومـة بعـدم مطالبـة 

البنك املطعون ضده األول باملديونية املكفولة خـالل سـتة أشـهر مـن 

 . من قانون املعامالت املدنية ١٠٩٢اقها طبقا للمادة تاريخ استحق

   من قانون املعامالت املدنية علي أن١٠٩٢نصت املادة فقد .. بداية 
ٕواال اعتبر إذا استحق الدين فعلي الدائن المطالبة به خالل ستة أشهر من تاريخ االسـتحقاق 

 . الكفيل خارجا من الكفالة
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  علي أنادية العليا احملكمة االحتويف ذلك استقرت 

 أن يطلـب خروجـه مـن الكفالـة - من قـانون المعـامالت المدنيـة ١٠٩٢ًللكفيل عمال بالمادة  
 إذا لم يطالب الدائن مدينه بدينه خالل سنة أشهر من تاريخ استحقاقه

 )٢/١١/٢٠٠٣صادر بتاريخ  اتحادية عليا  القضائية٢٢ لسنة ٣٦٧ و ١٦١طعن رقم (

   علي أنتمييزاستقرت أحكام الكما 

 من قانون المعامالت المدنية أنه ١٠٩٢من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة  
ٕإذا استحق الدين فعلي الدائن المطالبة به خالل ستة أشهر من تاريخ االسـتحقاق واال اعتبـر الكفيـل 

 الـدفع المبـدي وأن هذا النص يسـري علـي الكفالـة التجاريـة بحيـث يتعـين قبـولخارجا من الكفالة 

من الكفيل في االلتزامات التجارية بخروجه من الكفالة إذا لم يطالب الدائن المدين به خالل ستة 

 . أشهر من تاريخ االستحقاق

 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٢٠٢ الطعن رقم ١٤/٤/٢٠٠٩حكم محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك

وعـلــي .. اـلــذكر عـلــي أوراق الـنــزاع اـلــراهن وبتطبـيــق جمـلــة المـفــاهيم والثواـبــت القانونـيــة أنـفــة  
 علــي النمــوذج المعــد لــذلك لــدي البنــك طــاعنالمحــرر مــن ال    األخــص منهــا عقــد الكفالــة المــؤرخ 

المطعـــون ضـــدها ( ....كفـــل شـــركة ) ..../ الشـــيخ  (طـــاعنضـــح أن اليت.. األول ضـــده طعـــون الم
 . بلغ ستة وعشرون مليون درهم) الثانية

  املستحق بتاريخ 

 حســبما يــزعم البنــك -وحـيـث حــل هــذا التــاريخ واســتحق اـلـدين علــي الشــركة وـلـم تقــم بســداده  
وقد مر علـي تـاريخ االسـتحقاق أكثـر مـن سـتة أشـهر لـم يطالـب خاللهـا  –األول ضـده طعون الم

 .  من الكفالةطاعناألمر الذي يؤكد خروج ال.. البنك بذلك الدين 

�وال ينال من ذلك

مـن أن عقـد الكفالـة .. عون ضده األول وسايره فـي ذلـك الحكـم الطعـين طما يزعمه البنك الم 
ذلك أن هذا النص الوارد في الفقرة .. استمرار هذه الكفالة حتى السـداد نص في فقرته الثانية علي 

سـخه بـالفقرة الرابعـة مـن ذات العقـد التـي حـددت موعـدا صـريحا فالثانية من عقـد الكفالـة قـد تـم 

 . للسداد وهو 
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  من قانون املعامالت املدنية١٠٩٢قا للمادة وطب

كان لزاما علـي البنـك .. فإنه إذا حل ميعاد السداد واستحق الدين ولم يقم المدين بالسداد  

 .اتخاذ إجراءات المطالبة بالدين في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ االستحقاق 

 وحيث أن هذا البنك مل يفعل

 فـــي هـــذا نقض الـــذكر ومـــا تـــواترت عليـــه أحكـــام الـــفإنـــه يجـــب إعمـــال صـــريح الـــنص آنـــف 
) طـاعنال(وهـو خـروج الكفيـل .. وترتيب األثر القـانوني لعـدم المطالبـة خـالل سـتة أشـهر .. الشأن 

 . من الكفالة

 وال يصح القول باستمرار الكفالة

 بعد الستة أشهر التالية لتاريخ استحقاق الدين

 بالنظام العامسقوطها لعدم تعلق 

لوجــوب أن يكــون االتفــاق ذلــك القــول لــيس مطلقــا حيــث أن  

ـد ـتـم بشــكل عـلـي اســتمرار الكفاـلـة بعــد انقضــاء الميعــاد المــذكور  ـق

 . صريح وواضح وثابت بالكتابة وال يشوبه ثمة شك

 حتادية بأحكامها كمة االاحملوهو عني ما قررته 

 أن يطلـب خروجـه مـن الكفالـة -  من قانون المعامالت المدنيـة١٠٩٢ًوأنه وأن كان للكفيل عمال بالمادة  
إذا لم يطالب الدائن مدينه بدينـه خـالل سـنة أشـهر مـن تـاريخ اسـتحقاقه إال أنـه يجـوز االتفـاق فـي عقـد الكفالـة أو 
ـفـي ورـقـة مســتقلة عـنـه عـلـى تـنـازل الكفـيـل عــن التمســك بخروجــه مــن الكفاـلـة واســتمرار كفالـتـه لمــدة تزـيـد عــن ســتة 

 أشهر

 )٢/١١/٢٠٠٣صادر بتاريخ   اتحادية عليا القضائية٢٢  لسنة٣٦٧ و ١٦١طعن رقم (

 وكذا 
 مـــن ـقــانون المعـــامالت المدنـيــة ليســـت ١٠٩٢أـنــه وـلــئن كاـنــت القاعـــدة الـتــي أوردتهـــا المـــادة  

متعلقـة بالنظــام الـعـام بحيـث يجــوز للكفـيـل االتـفـاق علـي أن يقـبـل اســتمرار كفالتـه لـلـدين المكـفـول ـمـدة 
 أن تكون موافقته علي ذلك صريحة وقاطعة وال يشوبها الشـك إال أنه يجبأكثر من ستة أشهر ، 

وأن يكــون تنازلــه عــن التمســك بشــرط ضــرورة المطالبــة بالــدين خــالل ســتة أشــهر مــن تــاريخ 

 . االستحقاق وقبوله استمرار الكفالة مدة أطول ثابت بالكتابة
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 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٢٠٢ الطعن رقم ١٤/٤/٢٠٠٩حكم التمييز بتاريخ (

   بأنكما قضي

يجــوز للكفـيــل أن يطـلــب خروجـــه ـمــن الكفاـلــة إذا ـلــم يطاـلــب اـلــدائن مديـنــه بديـنــه خـــالل ســـتة 
مـا لـم يـتم االتفـاق فـي عقـد الكفالـة أو فـي ورقـة مسـتقلة عنـه علـي أشهر مـن تـاريخ االسـتحقاق 

تنازل الكفيل عن التمسك بخروجه واسـتمرار كفالتـه مـدة تزيـد علـي سـتة أشـهر باعتبـار أن هـذا 

 . ٕ يتعلق بالنظام العام وانما يرتبط بمصلحة الكفيلالنص ال

 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٣٠٣ والطعن رقم ٢٠٠٩ لسنة ٦ الطعن رقم ٢٤/٥/٢٠٠٩حكم تمييز بتاريخ (

 ومن ثم

يتجـلـى ظــاهرا أن اســتمرار الكفاـلـة لمــدة تزـيـد عـلـي ســتة أشــهر  
مـــن تـــاريخ االســـتحقاق يجـــب أن يكـــون بموافقـــه صـــريحة وقاطعـــة 

 . كتابة من الكفيل بحيث ال يتسرب الشك إليها مثقال ذرهوثابتة بال

 وهو ما خلت األوراق من ثبوته
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  أن حمكمة النقضوحيث أن املقرر يف قضاء 
ًعـلـــى محكمــــة الموضــــوع أن تـقـــيم قضــــاءها وفـقـــا للمســــتندات واألدـلـــة المطروحــــة عليهــــا ـفـــي 
الـدعوى وأن تـرد علـى أوجـه الـدفاع الجـوهري للخصــم، فـإذا مـا أغفلـت المحكمـة التحـدث فـي حكمـهـا 

مستندات المؤثرة فـي النـزاع مـع تمسـك الخصـم بـداللتها ولـم تمحـص مـا ورد بهـا بمـا يفيـد أنهـا عن ال
 .ًأحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور

  )  نقض أبو ظبيأ.  ق ٤ س ٢٠١٠ لسنة ١٥٣الطعن رقم ( 

 وكذا 
كمـــا تكـــون بتحرـيــف محكمـــة المـقــرر أن مخالـفــة الثاـبــت ـفــي األوراق الـتــي تبطـــل الحكـــم هـــي  

الموضوع للثابت ماديـا بـبعض المسـتندات واألوراق بمـا يوصـف أنـه مسـلك إيجـابي فهـي تقضـي فيـه 
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علــي خــالف هــذه البيانــات ، فــإن مخالفــة الثابــت فــي األوراق قــد تــأتي كــذلك مــن موقــف ســلبي مــن 
 .المحكمة بتجاهلها هذه المستندات واألوراق وما هو ثابت فيها 

 )  تجاري٢٠١١ لسنة ١٦٦ الطعن رقم ١٨/١٠/٢٠١١يز دبي بتاريخ محكمة تمي(

  وأخريا

 فال ينال مما تقدم مجيعه القول بأن الكفالة التجارية

  من القانون املدني١٠٩٢ال يسري عليها نص املادة 

فقد استهل قانون المعـامالت التجاريـة نصوصـه بإرسـاء .. ذلك أن هذا القول يجافي القانون  
وهـي أنـه فـي حالـة خلـو هـذا القـانون مـن تنظـيم مسـألة بعينهـا ال مراء فيها وال تأويـل  قواعدعدة 

 . وجب تطبيق األحكام الخاصة بالمسائل المدنية

 وحيث خلت نصوص قانون املعامالت التجارية

 من تنظيم مسألة اخلروج من الكفالة بانقضاء ستة أشهر

 من تاريخ االستحقاق وعدم مطالبة الدائن بالدين
 المـقـررة تعـمـد ذـلـك تارـكـا تنـظـيم ـهـذه المـســألة للقواـعـد العاـمـةاألمـر اـلـذي يؤكـد أن المشــرع  

 منـه علـي واقعـات النـزاع ١٠٩٢وهو ما يستوجب تطبيق القاعدة المقـررة بالمـادة .. بالقانون المدني 
 . الماثل

 هذا فضال عما استقرت عليه أحكام احملكمة العليا

 املوقرة بقوهلا بأن  

 مــن قــانون المعــامالت المدنيــة علــي أنــه إذا اســتحق الــدين فعلــي الــدائن ١٠٩٢لمــادة نــص ا 
وهــذا ٕالمطالـبـة بــه خــالل ســتة أشــهر مــن تــاريخ االســتحقاق واال اعتبــر الكفيــل خارجــا مــن الكفالــة ، 

النص يسري علـي الكفالـة التجاريـة بحيـث يتعـين قبـول الـدفع المبـدي مـن الكفيـل فـي االلتزامـات 

روجــه مــن الكفالــة إذا لــم يطالــب الــدائن المــدين بــه خــالل ســتة أشــهر مــن تــاريخ التجاريــة بخ

 . االستحقاق

 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٢٠٢ الطعن ١٤/٤/٢٠٠٩حكم التمييز بتاريخ (
.. ومن ثم يتضح وبجالء تام أن مـا ذهبـت إليـه محكمـة الحكـم الطعـين مـن قـول مرسـل بـأن  

نـص غيـر أمـر مـن اعتبـار الكفيـل خارجـا مـن  سـالفة الـذكر هـو ١٠٩٢ما جري به نـص المـادة 
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ـاريخ االســتحقاق يتـعـارض ـمـع مــا  ـدين خــالل ســتة أشــهر ـمـن ـت الكفاـلـة إذا ـلـم يطاـلـب اـلـدائن باـل

تتطلبه طبيعة المعامالت التجارية من حماية االئتمان ، ومن ثم تظل كفالة الدين التجاري بمنـأى 

 .عن تطبيق أحكام هذه المادة ويكون النعي غير سديد 

 وهذا القول من حمكمة احلكم الطعني 
ويتعـارض .. مجرد قول مرسل ال سـند لـه فـي القـانون وهـو مجـرد رأي أتـت بـه مـن عنـدياتها  

أيـا مـا كـان .. ال يجوز االتفاق علـي مـا يخـالف القـانون ذلك أن القاعدة تقطع بأنه .. مع القانون 
 .طبيعة هذا االتفاق مدينا أو تجاريا أو غير ذلك 

  النصوص القانونية وضعت لتكون حمل التزام كما أن

 وتطبيق من أفراد ا�تمع دون متييز أو تفضيل 
بمـنـأى مــن أن الكفاـلـة محــل هــذا الـنـزاع مرـسـال وـبـال ـسـند أـمـا ـمـا ذهـبـت إلـيـه الحـكـم الطعــين  

هو قول فيه تمييز وتفضيل يخالف الدسـتور والقـانون ..  سالفة الذكر ١٠٩٢عن تطبيق المادة 

قد وضع هذه المادة ليلتـزم بهـا كـال مـن الكفيـل لف أيضا غاية المشرع من النص حيث أنه ، ويخا

 .والدائن والمدين ولم يضعها لتخالف أو لتطبق علي طائفة من الناس دون األخرى 

 وهو األمر 
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الوجه الرابع 

وحيث متسك الطاعن مبا جزمت به تقارير اخلربة الفنية من أن ديـون 

الشركة املطعون ضدها الثانية للبنـك املطعـون ضـده األول واملزعـوم 

 -/-/-قد مت سـدادها بالكامـل قبـل تـاريخ .. بأنها مكفولة من الطاعن 

قبل حصـول الشـركة .. تنتهي بقوة القانون مبا تنقضي معه الكفالة و

املطـعـون ـضـدها عـلـي التـسـهيالت اجلدـيـدة ـحمـل املطالـبـة احلالـيـة ، 

وبرغم ذلـك فقـد شـاب احلكـم الطعـني القصـور املبطـل يف التسـبيب 

 بعدم إيراده أو رده علي هذا الدفاع اجلوهري  

 فإن املستقر عليه يف قضاء النقض .. بداية 
اغفال المحكمة بحث دفاع جوهري ابـداه الخصـم قصـور برتـب بطـالن من المقرر قضاء ان 

ًالحكم ، كما ان من المقرر ايضا انه يجب ان يتضمن الحكـم مـا يطمـئن المطلـع عليـه ان المحكمـة 
حصــلت فهــم الواـقـع ـفـي اـلـدعوى ، واحاطــت بأدلتهــا ومحصــت دـفـاع الخصــوم وواجهـتـه ـبـالرد الكــافي 

شــأنه لــو صــح لتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الــدعوى يدمغــه بشــائبة ًالســائغ ، اغفــال الحكــم دفاعــا مــن 
 كمـا ان الـدفاع الجــوهري الـذي يتعـين عـلـى المحكمـة تحقيقـه هــو ذلـك اـلـذي ٠القصـور فـي التســبيب 

 قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، التزام محكمة الموضوع ببحثه وتحقيقه
 ) نقض أبو ظبيأ.  ق ١ س٢٠٠٧ لسنة ٨٠الطعن رقم (

   وكذا
من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصـم لـدي محكمـة الموضـوع ويطلـب منهـا  

بطريــق الجــزم أن تفصــل فيــه ويكــون الفصــل فيــه ممــا يجــوز أن يترتــب عليــه تغييــر وجــه الــرأي فــي 
ٕفإنــه يجــب علــي المحكمــة أن تبحثــه وتــرد عليــه فــي أســباب حكمهــا ، واال كــان الحكــم الــدعوى 

 التسـبيب واإلخـالل بحـق الـدفاع بمـا يوجـب نقضـه لهـذا السـبب دون حاجـة مشوبا بالقصـور فـي

 .لبحث باقي أسباب الطعن 

 ) عقاري٢٠١١ لسنة ٧٦ الطعن رقم ٢٨/١١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ(
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  من قانون املعامالت املدنية ١٠٩٩وكانت املادة .. ملا كان ما تقدم 

 قد نصت علي أن 
 :تنتهي الكفالة بما يأتي 

  بأداء الدين –أ     
 وحيث أنه ملن املقرر.. هذا 

 من قانون المعامالت المدنية هي ضم ذمة شخص ١٠٥٦لكفالة وفق ما تقضي به المادة ا
ًهو الكفيل الى ذمة المدين في تنفيذ التزامـه فيكون الكفيـل مسؤوال قبل الدائن عن كامـل الدين ومن 

ن في اداء الدين ، وهي التزام تابع لاللتزام الذي تكفلـه وبالتالي ثم يجوز الزامـه بالتضامـن مع المديـ
 . فانها تدور وجودا وعدما معه

 ) بو ظبيأ.  ق ٣ س ٢٠٠٩ لسنة ١٠٠الطعن رقم ( 

 وكذا 

 مـن قـانون المعـامالت المدنيـة أن الكفالـة عقـد رضـائي بمقتضـاه ١٠٥٦أن مفاد نص المادة  
وأن لدائن بأن يفي بهـذا االلتـزام إذا لـم يـوف بـه المـدين نفسـه ، يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد ل

 . دور معه وجودا وعدما يالتزام الكفيل بالوفاء بااللتزام المكفول التزام تابع لاللتزام األصلي

 ) تجاري٢٠٠٤ لسنة ٣٦٠ الطعن رقم ١٢/٩/٢٠٠٥حكم التمييز بتاريخ (

 ) تجاري٢٠٠٥لسنة  ١٤١ الطعن رقم ١١/٦/٢٠٠٥حكم التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك
وـكــان الثاـبــت بمـــا ال ـيــدع مجـــاال للشـــك أن الـتــزام الكفـيــل ـبــأداء اـلــدين المكـفــول ـيــدور وجـــودا  

 المـدين األصـلي مـن الـدين آت ذمـةبحيث يمكن القول بأنه إذا بروعدما مع التزام المدين األصـلي 

 .ًبرأت ذمة الكفيل منه حتما

  راهنوهو ما قد كان يف النزاع ال

ـقــد اســـتمرت بعـــد ) ....شـــركة ( للمـــدين األصـــلي طـــاعنفعـلــي الـفــرض الجـــدلي ـبــأن كفاـلــة ال 
 – والفـرض علـي خـالف الحقيقـة – -/-/-الستة أشهر التالية لتاريخ استحقاق الدين المكفـول فـي 

أن الشـركة المـذكورة  .. تقارير الخبـرة الفنيـة والمصـرفية المودعـة ملـف التـداعيفإن الثابت بكافة 
 . -/-/-كانت بتاريخ ) مدين األصليال(



٢٤١ 

 

  درهم٩٣٤٣٠٦مببلغ قدره طعون ضده األول دائنة للبنك امل

 )تسعمائة أربعة وثالثون ألف وثالمثائة وستة درهم(

 أي أنها يف هذا التاريخ كانت قد سددت الدين املكفول

  بكافة ملحقاته وفوائده-/-/-واملستحق منذ 

 ) عدا املركبة منها(
بمـا يسـتتبع وبالضـرورة ..  ذمة الشركة المدينة األصلية مـن ذلـك الـدين المكفـول وبذلك تبرأ 

 .  وانتهاء كفالته)طاعنال(براءة ذمة الكفيل 

 ملا كان ذلك 
وكــان الطـــاعن ـقــد تمســـك بهــذا اـلــدفاع الجـــوهري اـلــذي إذا كانــت محكـمــة الحـكــم الطـعــين ـقــد 

السيما وأن من قرر بهـذه .. في الـدعوى أقسطته حقه في البحث والتمحيص لتغير يقينا وجه رأيها 

هـم لجنـة الخبـراء بمـا تبـين لهـم مـن بحـث وفحـص حسـابات ) سداد المديونية المكفولـة(الحقيقة 

وهـو رأي فنـي كـان الواجـب .. الشركة المطعون ضـدها الثانيـة لـدي البنـك المطعـون ضـده األول 

في مسألة فنية تخرج عن خبرة علي محكمة الحكم الطعين أن تأخذ به لصدوره عن خبراء فنيين 

 .المحكمة القانونية 

 إال أن حمكمة احلكم الطعني 
ــي .. قـــد أخطـــأت فـــي هـــذا المقـــام مـــرتين  حينمـــا التفتـــت دون إيـــراد أو رد عـــن دفـــاع : األوـل

حينمـا طرحـت مـا انتهـت إليـه لجنـة الخبـرة ولـم تعـول عليـه رغـم أهميتـه والثانيـة الطاعن الجوهري ، 
نه رأي فني في مسألة تخرج عن اختصاصه القانوني بما كان يستوجب عليهـا ورغم كووجوهريته 

 .األخذ به 

 وهو األمر 
الذي يؤكد أن الحكم الطعين قد عابه القصور فـي التسـبيب واإلخـالل الجسـيم بحقـوق الـدفاع 

 .حينما طرح هذا الدفاع المبدي من الطاعن 
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 الوجه اخلامس

بأن كفالته لديون الشركة املطعـون ضـدها متسك الطاعن .. ويف ذات السياق 

الثانـيـة حمـصـورة فيـمـا ترـتـب عـلـي عـقـود التـسـهيالت اـحملـررة يف الـفـرتة 

فقط ، وهـي ديـون انتهـت وسـددت علـي حنـو مـا سـلف ...   حىت ... من  

أمـا التسـهيالت اجلديـدة املمنوحـة مـن البنـك للشـركة املطعـون .. بيانه 

الطاعن الذي انتهت كفالته بانتهـاء عقـود  فال يكفلها -/-/-ضدها الثانية يف 

وهذا كله أكدته جلنة اخلربة يف تقاريرهـا املودعـة ملـف .. التسهيالت األويل 

التداعي ، ورغـم ذلـك مل تعـن حمكمـة احلكـم الطعـني ببحـث هـذا الـدفاع 

 .اجلوهري ومل تورده يف قضائها مبا يعيبه بالقصور املبطل يف التسبيب 

  املوقرة أنه نقض يف قضاء حمكمة الفإن املقرر.. بداية 
من المقرر قضاء ان اغفال المحكمة بحث دفاع جوهري ابـداه الخصـم قصـور برتـب بطـالن 
ًالحكم ، كما ان من المقرر ايضا انه يجب ان يتضمن الحكـم مـا يطمـئن المطلـع عليـه ان المحكمـة 

وواجهـتـه ـبـالرد الكــافي حصــلت فهــم الواـقـع ـفـي اـلـدعوى ، واحاطــت بأدلتـهـا ومحصــت دـفـاع الخصــوم 
ًالســائغ ، اغفــال الحكــم دفاعــا مــن شــأنه لــو صــح لتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الــدعوى يدمغــه بشــائبة 

 كمـا ان الـدفاع الجــوهري الـذي يتعـين عـلـى المحكمـة تحقيقـه هــو ذلـك اـلـذي ٠القصـور فـي التســبيب 
 هقد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، التزام محكمة الموضوع ببحثه وتحقيق

 ) نقض أبو ظبيأ.  ق ١ س٢٠٠٧ لسنة ٨٠الطعن رقم (

 وكذا 
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 ) مدني٢٠١٠ لسنة ٢١٢ الطعن رقم ٢/١/٢٠١١تاريخ محكمة تمييز دبي ب(

  من قانون املعامالت املدنية تنص علي أن ١٠٩٩وكانت املادة .. ملا كان ما تقدم 
 تنتهي الكفالة بما يأتي  

   .....................-أ
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  ....................-ب
 .بزوال العقد الذي وجب به الحق علي المكفول  –ج 

   أنحمكمة النقضاملقرر يف قضاء وحيث أنه ملن 

 من قانون المعامالت المدنية هي ضـم ذمـة شـخص ١٠٥٦لكفالة وفق ما تقضي به المادة ا
ًهو الكفيل الى ذمة المدين في تنفيذ التزامـه فيكون الكفيـل مسؤوال قبـل الـدائن عـن كامــل الـدين ومـن 

هي التزام تابع لاللتـزام الـذي تكفلــه وبالتـالي ثم يجوز الزامـه بالتضامـن مع المديـن في اداء الدين ، و
 . فانها تدور وجودا وعدما معه

 ) بو ظبيأ.  ق ٣ س ٢٠٠٩ لسنة ١٠٠الطعن رقم ( 

  كذاو

الكفالة عقد يكفل فيه شخص تنفيذ التـزام بـأن يتعهـد للـدائن بـأن يفـي بهـذا االلتـزام إذا لـم يـف  
ـة باعتبارهــا عقــدا تابعــا لعقــدالمــدين بــه   االلتــزام األصــلي فهــي تــدور معــه وجــودا وعــدما والكفاـل

وتنتهي بانقضائه سواء بالوفاء أو بتجديده وبتغيير أحد عناصره ما لم يتفق علي بقائهـا ضـامنة 

والكفالة ال تفترض بل يجب أن تكـون صـريحة كمـا يجـب تفسـيرها تفسـيرا ضـيقا لاللتزام الجديد ، 

جح المعني الذي يخفف عن الكفيل والـذي تحتملـه أي في حدود ما التزم به الكفيل وعند الشك ير

 . عبارات الكفالة

 ) مدني٢٠٠٤ لسنة ١٦١ تجاري والطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٣٤٠ الطعن رقم ٢٢/٥/٢٠٠٥حكم تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك

عـقــود التســـهيالت واالعتمـــادات المحـــررة فيمـــا ـبــين البـنــك أن وكـــان الثاـبــت أـنــه مـــا مـــن شـــك  
والمحــررة بشــأنها عـقـود الكفاـلـة محــل الـتـداعي ) المــدين األصــلي (....وشــركة األول طـعـون ضــده الم

ـذلك حــررت عنهــا الكفــاالت  ....حتــى  ... الفتــرة مــنكانــت قــد حــررت فــي غضــون طــاعن مــن ال ـل

 : اآلتية
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 أما عقود التسهيالت واالعتمادات التي يتساند إليها البنك

 يف مديونيته املزعومة حمل االدعاء الراهناألول ضده طعون امل

 فهي وفقا للمستندات املقدمة من البنك ذاته

 كالتايل

 -/-/- في أبد   حساب سلفيات بضمان شهادات   -

  -/-/- في أبد  حساب سلفيات تنازالت بضمان عمليات   -

  -/-/- في أبد   ) ١(حساب سلفيا بدون ضمان   -

  -/-/- في أبد   ) ٢( سلفيا بدون ضمان حساب  -

  -/-/- في أبد   ) ٣(حساب سلفيا بدون ضمان   -

 وهذا يؤكد مبا ال يدع جماال ألي شك
 مـا بـين ....ركة األول وبـين شـضـده طعـون أن عقود االلتزام األصلي المحررة بين البنك الم 

ـقــد جميعهـــا (..ـطــاعن ن البالتبعـيــة لـهــا عـقــود الكفاـلــة ـمــة والمـحــرر - ... حـتــى ...أعـــوام 
 . ... حتى ...وحلت محلها عقود التزام جديدة بدأت ما بين أعوام .. )انقضت وزالت

 وبانقضاء وزوال عقود االلتزام األصلية احملررة يف غضون

  تنتهي الكفاالت احملررة.... حىت ....الفرتة من 

 ....حىت ....  من  عن ذات الفرتةطاعنمن ال

بـــاألوراق وعقـــود التســـهيالت المقدمـــة مـــن وهـــذا األمـــر ثابـــت  
وأكــده وعضــده كافــة التقــارير ..  ذاتــه طعــون ضــده األولالبنــك الم

 . الفنية المصرفية المرفقة ملف التداعي
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 ومن ثم

ووصـفه علـي خـالف  طاعنفي الرجوع علي الاألول ضده طعون يتأكد عدم أحقية البنك الم 

انتـهــت تماـمــا قـبــل ـبــدء الحســـابات محـــل  –ال مـــراء  و–كفاـلــة الأن ذـلــك ..  الحقيـقــة بأـنــه كفـيــل

 . المديونية المطالب بها

 وهو األمر الذي 

������!)�����1���;��������.)��/�
ع�و���
8�'�א�osم�)��� �����;�?���(;�5و����$����א�4���?�/�
��'����9Jא�$���Xع��������..�א)�����#א�א����אد�-��2�)���)��i�����א�64�o>א�'��8os�����$w �?����tذ��و�

��������������1..�;�������א�
-��Z&�و.(B8oU�3(� و�א��د��������2�i��(<��oא�64��!��l���Z#����א��qא�
�و-
����������������������.�TL
��/��)�&�'��6Aא
���א�o>א��)(�[ �
!א��nAل�)$wEא�א#-�J�6ن�2ذ��G4(א���U

��:)v�2و.�

 الوجه السادس

وكذا أغفل احلكم الطعـني مـا متسـك بـه الطـاعن مـن انتهـاء الكفالـة 

 وإخالء مسـئولية بقبول املدين األصلي وحلوله حمله يف الكفالة برضاه

عقـد (الطاعن متامـا السـيما وقـد انتهـي العقـد املـربر هلـذه الكفالـة 

وذلك بتخارج الطاعن من هـذه الشـركة ، فلمـاذا يكفلهـا إذا ) الشراكة

ومع ذلك مل يتم إيراد هـذا الـدفاع اجلـوهري بـاحلكم الطعـني أو ! .. ؟

 .الرد عليه مبا يعيب ذلك احلكم ويستوجب نقضه 

  أن حمكمة النقضقرر يف قضاء ذلك أن امل
ًالــدفاع جوهريــا ممــا قــد يتغيــر بتحقيقــه وجــه الــرأي فــي الــدعوى ، فــإن اغفــال الحكــم كــان  إذا

جـــره يالقصـــور المبطـــل واالخـــالل بحـــق اـلــدفاع ممـــا ب ًابوشـــيجعـلــه مالمطعـــون فـيــه بحـثــه وتمحيصـــه 
 لمخالفة القانون ، االمر الذي يستوجب نقضه مع االحالة

  )بو ظبيأ.  ق ١ س٢٠٠٧ لسنة ٨٠الطعن رقم ) مدني  ( ٢٠٠٨/  ٢/ ١٠جلسة 

 اوكذ
 إذا كـان هـذا اـلـدفاع أبـداه الخصـم يترتـب عليـه بطـالن الحكـمإغفـال الحكـم ذكـر وجـه دفـاع 

جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكـم ، بمعنـي أن المحكمـة لـو تنبهـت لـه وبحثتـه لجـاز 
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إذ يعتبـر عـدم بحـث هـذا الـدفاع والـرد عليـه منهـا قصـورا فـي أن يتغير به وجه الرأي فـي الـدعوى 

 مـن ١٣٠رة الثانية مـن المـادة أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطالنه طبقا لما تقضي به الفق

 .قانون اإلجراءات المدنية 

 ) تجاري٢٠١١ لسنة ١٧٤ الطعن رقم ٤/١٠/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

..  مـن قـانون املعـامالت املدنيـة ١٠٩٩إيل أن املـادة .. أشرنا سـلفا هذا وحيث 

  تنص علي أن

 : تنتهي الكفالة بما يأتي 

 . �Hא������5دא− 
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 ملا كان ذلك

  : فيما بين كل من) م.م.ذ.ش (.... تم تأسيس شركة -/-/-وكان الثابت أنه بتاريخ  

�. )�א�4(;�5(.... -
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 ومبناسبة هذه الشراكة

عقـــدي كفاـلــة تضـــامنية علـــي النمـــوذج ..  ..../  ، الســـيد ..../ فقـــد حـــرر كـــال مـــن الشـــيخ  
 .  مليون درهم٢٦ سالفة الذكر في حدود ....كفال من خاللهما شركة .. المعد لذلك بالبنك 
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 -/-/-وبتاريخ .. هذا 

 والتنــازل عــن ..../ ارج الســيد تضــمن تخــ.. تحــرر عقــد تنــازل وتعــديل حصــة فــي شــراكة  
 : إلي كال من% ٣٠صته البالغة ح

 %٢١ بنسبة    ....  -
 %٩ة بنسب    ....  -

 ومن ثم

ـثـم ـتـم .. ـتـم اتخــاذ كافــة اإلجــراءات القانونـيـة حـيـال إثـبـات هــذا التـنـازل والتخــارج مــن الشــركة  
ه علـي كـل مـن لـه حـق أو وأنـ عن هـذا التخـارج والتنـازل -/-/-عمل إعالن بجريدة الفجر بتاريخ 

  ..... اعتراض علي هذا التنازل مراجعة بلدية أبو ظبي خالل أسبوع

 إال أن أحد مل يعرتض علي ما تقدم

  األول ضدهطعون وعلي األخص البنك امل

عن حصته في الشركة وتحرر عن ذلـك عقـد ) ....( طاعن  تخارج ال-/-/-هذا وبتاريخ  

 : رد األتي أو..../ فيما بينه وبين السيد 
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 وبناء علي هذا العقد

وقـدره ســتمائة ) التـي تخـارج منـهـا( فـي رأس مـال الشــركة طــاعنفقـد تـم خصــم قيمـة نصـيب ال 
 .  لديه عن مشروعات دبي....من مستحقات شركة .. ألف درهم 

 وبذلك
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 طاعن ومل يكتف ال.. هذا 
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 أن البنك قد تسلم هذا الطلب.. واجلدير بالذكر 

 ومرفقاته رمسيا بتاريخ 
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 ما بإلغاء هذه الشراكةأ

 كفيال هلذه الشركةطاعن فال يتصور أن يظل ال

 ضمن العقد املؤرخ لذلك فقد ت

 ما يصح وصفه بأنه حواله دين مكتمل األركان

 ـلـه هــو والمحــال ، ..../  هــو الســيدوالمحــال علـيـه، ) ....(طــاعن  فيهــا هــو الالمحـيـلكــان  
 . طعون ضده األول البنك الم

   من قانون املعامالت املدنية بأنها١١٠٦فاحلوالة كما هي معرفة باملادة 

 . لمطالبة من ذمة المحيل إلي ذمة المحال عليهالحوالة نقل الدين وا 
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 وكذا
 من قانون المعامالت المدنية ان حوالة الدين ١١٠٩ ،١١٠٧، ١١٠٦مفاد نصوص المواد 

هي نقل الدين المطالب به من ذمة المدين األصلي إلى ذمة شخص آخر ليتحمل عنه الدين، وتتم 
ن نافذه في حق الدائن اال اذا قبلها، فإذا انعقدت الحوالة باتفاق بين المدين والمحال عليه، وال تكو

الحوالة بين اطرافها بالتراضى، وتحول الدين إلى ذمة المحال عليه، ترتب على المحال عليه الوفاء 
 قبل الدائن" المحيل " به للدائن، وتبرأ ذمة المدين األصلي 

 )بو ظبيأ.  ق ٥ س ٢٠١١ لسنة ٦٨٢، ٨٢١، ٨٧٢الطعون أرقام ) تجاري  (١٥/١٢/٢٠١١لسة ج(

   علي أنهتمييزويف ذلك تواترت أحكام ال

حوالة الدين هي نقل الدين والمطالبة به من ذمة شخص إلي ذمة شخص أخر ليتحمله عنـه  
 ، فـإذا انعقـدت وتكون نافذة في حـق الـدئن إذا قبلهـاوتتم الحوالة باتفاق بين المدين والمحال عليـه 

 وتحول الـدين إلـي ذمـة المحـال عليـه ترتـب علـي المحـال عليـه الوفـاء الحوالة بين أطرافها بالتراضي
به للدائن وتبرأ بذلك ذمة المحيل ، ومن المقرر أن استخالص حواله الدين وتفسير الحوالـة هـو ممـا 

 . تستقل بتقديره محكمة الموضوع

 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ١٨١ الطعن رقم ٢٧/٤/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك
وكان الثابت من خالل أوراق التـداعي أن هـذه الحوالـة قـد انعقـدت ونفـذت فـي حـق البنـك 

 : وهذا القبول ثابت بما يلي..  القابل بها طعون ضده األولالم

 ثابت أوال 
طـاعن علـي االتفـاق علـي الحوالـة الـذي تـم بـين الطعون ضده األول بعدم اعتراض البنك الم 
ه العـقـــــد المــــــؤرخ  واإلـقـــــرارات الممهــــــورة بتوقـيـــــع المحــــــال علـيـــــه  والمحــــــرر عـنـــــ..../  الســــــيد وـبـــــين

 .)..../ السيد(

 طاعنحيث أن ال

وتسـلمها البنـك رسـميا .. قد تقدم إلي البنك رسميا بطلـب أرفـق بـه هـذا العقـد وتلـك اإلقـرارات  
 . مما يؤكد قبول الحوالة.. ولم يبد أي اعتراض عليها  .. -/-/-بتاريخ 
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 وثابت ثانيا 
 .. ..../  وصـاحبها السـيد....ينما أراد التعامـل مـع شـركة األول حضده طعون  البنك المأن 

 .  مليون درهم٨٥اشترط علي األخير تحرير عقد كفالة جديد بمبلغ 

 وهو ما يعد تتوجيا وتنفيذا

علـي  والتي أراد البنك أن يحصل تنفيـذا لهـا ..../  إلي السيد طاعنللحوالة التي تمت من ال 

 وكفاـلــة ـمــن المحـــال علـيــه عوضـــا عـــن تـلــك الكفاـلــة الـتــي كاـنــت محـــرره ـمــن المحـيــل ضـــمانه

 . )طاعنال(

 ومن ثم

فقـــد أضـــحي ظـــاهرا وبجـــالء تـــام أن الســـبب وراء تحريـــر كفاـلــة مـــن .. ومـــن جمـلــة مـــا تقـــدم  
وهــذا التخــارج حمــل ـفـي طياـتـه  .. ـقـد انـعـدم وانتـفـي بتخارجــه منـهـا..  للشــركة أنـفـة اـلـذكر طــاعنال

ي التزاـمـــات عـلـــي هــــذه الشـــركة وكفالتـهـــا إـلـــي صــــاحبها وصـــاحب الحــــق الـفـــردي فيـهـــا هــــو حوالـــة أ
 .  األول ضدهطعون وذلك كله بموافقة البنك الم.. القابل لذلك  .. ..../السيد

 وهو األمر الذي يؤكد

 بثمـة مديونيـة وعـدم صـحة زعمـه بأنـه كفيـل طـاعنالبنك في الرجـوع علـي اللي انعدام سند ع 
  .  الذكر وهو ما يجعل هذه الدعوى قائمة علي غير سند صحيحللشركة أنفة

 وال ينال من ذلك كله 

 القول بأن 

  هو جمرد عقد عريف     العقد املؤرخ 

 ال يرتب آثار سوي بني عاقديه فقط 
   وأقـــام الـــدعوى رقـــم  قـــد ســـبق طـــاعنفالثابـــت أن ال.. حيـــث أن هـــذا قـــول قاصـــر ومعيـــب  

ــــي ــــو ظـب ــــي أـب بشخصـــــه وبصـــــفته المـــــدير والمالـــــك  .. ..../ ضـــــد الســـــيد ..  لســـــنة  مـــــدني كـل
  .....لشركة 

 مبتغيا إلزامه 
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 وحيث تداولت هذه الدعوى باجللسات 
 حكمـهــا – الــدائرة المدنـيــة الكليــة –داـلــة محكمــة أـبــو ظبــي االبتدائـيــة أصــدرت ع   وبجلســة  

 :التالي منطوقه 

 حكمت احملكمة 
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 وقد أصبح هذا احلكم نهائيا حائزا حلجية األمر املقضي فيه .. هذا 

  لسنة     ،    ستئنافني رقمي باحلكم الصادر يف اال
أحقـيــة فــي النســبة الـتــي طــاعن وـكــان مــؤدي الحكــم أـنــف الــذكر أن مــنح ال.. لمــا كــان ذلــك  

ٕواال مـا .. وهو ما ينطوي علي قضاء بصـحة هـذا العقـد ونفـاذه     يطالب بها نفاذا للعقد المـؤرخ 

  . األحقيةطاعنقد منحت ال) مصدره ذلك الحكم(كانت المحكمة الموقرة 

 وصحة ونفاذ هذا العقد 
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 وبالبناء علي مجاع ما تقدم 
الصـدد والـذي تمسـك بـه أمـام محكمـة يضحي ظاهرا أن الدفاع المبدي مـن الطـاعن فـي هـذا  

ومــع ذلــك لــم .. الموضــوع ولــم ينفــك عنــه هــو دفــاع جــوهري يتغيــر ببحثــه وجــه الــرأي فــي الــدعوى 
 تلتفت إليه محكمة الحكم الطعين ، ولم تعن بإيراده في مدونات حكمها أو ترد عليه وهو ما يجعل 
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 . الموجب للنقض واإللغاء حكمها عنوانا للقصور في التسبيب الذي يؤدي إلي حد البطالن

 الوجه السابع

قصور احلكم الطعني يف عدم إيراده أو رده علي مـا قدمـه ومتسـك بـه 

الطاعن من إشعاره للبنك املطعون ضده األول رمسيا بأنـه ختـارج مـن 

الشركة املطعون ضدها الثانية وأن مسـئوليتها عـن ديونـه يتحملهـا 

اإلشـعار إال أن احملكمـة التفتـت وبرغم أثر هـذا .. منفردا / .... السيد 

 عنه دون إيراد أو رد سائغ مبا يبطله 

  املوقرة أن تمييزذلك أن املقرر يف قضاء حمكمة ال
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 ) حقوق١٩٩٢ لسنة ١٣٩ الطعن رقم ٢٤/١٠/١٩٩٢محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
وكـان الثابـت مـن خـالل أوراق النـزاع اـلـراهن والمسـتندات التـي تشـرف الطـاعن بتقـديمها أـمـام 

بتوجـيـه إشــعار للبـنـك المطـعـون    يتضــح وبجــالء ـتـام قـيـام الطــاعن بـتـاريخ محكمــة الموضــوع ، 

قـد ) المرفـق بـذلك اإلشـعار(مبلغـا إيـاه بأنـه بموجـب العقـد المـؤرخ     .. ضده األول إلنهـاء الكفالـة

تخـارج ـمـن الـشـركة المطعـون ضــدها الثانـيـة وأصـبح منـبـت الصــلة عنهـا وال يتحـمـل أي مـسـئولية 

 .ل األوحد عنها  هو الذي بات المسئو..../ وأن السيد .. عنها أو عن ديونها 

 كما أرفق بهذا اإلشعار 
يقر من خالله صـراحة بـأن الطـاعن أصـبح غيـر مسـئول / .... .. إقرار محرر من السيد 

المســئول عنهــا وعــن ديونهــا ـلــدي ) كاتــب اإلقــرار(عــن الشــركة أو التزاماتهــا قبــل البنــك وأنــه 

 .البنوك 
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 وبالفعل تسلم البنك املطعون ضده األول 

   ر رمسيا بتاريخ هذا اإلشعا
فـقــد ـقــام .. ٕوامعاـنــا مـــن الطـــاعن ـفــي إثـبــات تخارجـــه مـــن الشـــركة المطعـــون ضـــدها الثانـيــة  

ٕبتاريخ     يخوله كافـة الصـالحيات نحـو إدارة الشـركة وابـرام  .. ..../ بتحرير توكيل رسمي للسيد 
شريك فـي الرخصـة حيث أن الطاعن بات متخارجا منها وصلته بها ال تزيد عن كونه .. االتفاقيات 

لـذلك جـاءت عبـارات التوكيـل ) ذلك أن القانون اإلماراتي يسـتلزم وجـود شـريك إمـاراتي بالشـركة(فقط 
 :المذكور دالة وبوضوح علي ذلك وهي كالتالي 

بموجــب .. ذات مســئولية محــدودة " ...." الشــريك فــي شــركة / .... .. أنــا الموقــع أدنــاه 
/ .... .. أفــوض شــريكي الســيد .. يــة أبــو ظبــي الصــادر مــن بلد) ......(تــرخيص رقــم 

بالتوقيع علي كافة المعامالت المتعلقـة بالشـركة لـدي ) ....(جواز سفر رقم .. مصري 

 والشـــئون االجتماعيـــة ودائـــرة الهجـــرة جميـــع الـــدوائر الحكوميـــة بمـــا فيهـــا وزارة العمـــل
كوميـــة الخاصـــة والجـــوازات والـــدوائر الرســـمية وشـــبة الرســـمية والشـــركات والمؤسســـات الح

وله حـق إجـراء التعـامالت التجاريـة والبيـع والشـراء فيمـا يتعلـق ويخـص نشـاط واألفراد 

 وفـتح حسـابات باسـمها واإليـداع الشركة المصرح به والتعامل مـع البنـوك ممـثال للشـركة
أو والســـــحب التوقيـــــع علـــــي الشـــــيكات وأي مســـــتندات تخـــــص فـــــتح الحســـــابات الجاريـــــة 

 وـفـي ـحـدود إمكانياتـهـا وـلـهزـمـة لتســيير أعمــال الشــركة وباســمها  الالالتـسـهيالت البنكـيـة
حــق توقـيـع االتفاقـيـات نياـبـة عــن الشــركة والظهــور عنهــا وتمثيلهــا ـلـدي الغـيـر أو أي جهــة 
مـمـا ذكــر وتمثيلـهـا أمــام جهــات التقاضــي بكاـفـة درجاـتـه وـلـه الحــق ـفـي تـفـويض الغـيـر ـفـي 

يمـا ذكـره أعـاله وكالـة سـارية توقيـع لـه فكل أو بعض ما ذكر وله حق إصـدار اعتمـاد 

داـخـل اإلـمـارات العربـيـة المتـحـدة عـلـي مـسـئوليته الكامـلـة بصــفته الـشـريك الـمـدير الـعـام 

 .وعلي هذا أوقع .. المسئول عن أعمال الشركة 

                                                                        توقيع 
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 ات ومجيع هذه األوراق واملستند

 التي اخطر بها البنك املطعون ضده األول 

 أرتضي صراحة مبا جاء فيها 

 وذلك بعدم اختاذه أي إجراء ينم عن رفضه هلا 
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 هنعقاداللمتعاقدين أن يتقايال العقد بعد 
  علي أن ٢٦٩وكذا نصت املادة 

 .اإلقالة في حق المتعاقدين فسخ ، وفي حق الغير عقد جديد  

  علي أن ٢٧٠كما نصت املادة 
تــتم اإلقالــة باإليجــاب والقبــول فــي المجلــس وبالتعــاطي بشــرط أن يكــون المعقــود عليــه قائمــا  

 المتعاقـــد وقـــت اإلقالـــة ولـــو تلـــف بعضـــه صـــحت اإلقالـــة فـــي البـــاقي حصـــته مـــن وموجـــودا فـــي يـــد
 .العوض

 وقد قضت احملكمة االحتادية العليا بأنه 
 . تمامه باإليجاب والقبول صريحين كانا أم ضمنيين -لتفاسخ أو تقايل العقد ا

 )مدني  ( ٥/١٢/٢٠٠٤صادر بتاريخ  إتحادية عليا  القضائية٢٣ لسنة ٧٧١طعن رقم 

  املوقرة علي أن تمييزويف هذا املقام استقرت أحكام حمكمة ال
 وعـلـي مــا جــري ـبـه قضــاء - مــن ـقـانون المعــامالت المدنـيـة ٢٩٦و٢٦٨مـفـاد ـنـص المــادتين  

 وأن أن التقايل هو اتفاق طرفي العقد بعد إبرامه وقبل انقضـائه علـي إلغـاء العقـد –هذه المحكمـة 
ٕوان اسـتظهار اإلقالـة مـن  فسخا وفي حـق الغيـر عقـد جديـد ، هذه اإلقالة تعتبر في حق المتعاقدين

العـقــد ـهــو ـمــن أـمــور الواـقــع الـتــي تســـتقل بتـقــديرها محكـمــة الموضـــوع بغـيــر معـقــب مـتــي ـكــان 

 .استخالصها لذلك سائغا وله أصلة الثابت باألوراق 

 ) مدني٢٠١٠ لسنة ٣٨٣ الطعن رقم ٢٦/١٠/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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 ملا كان ذلك
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 وحيث مل يبد هذا البنك إي اعرتاض علي ما جاء بذلك اإلشعار 

 األمر الذي يؤكد قبوله ملا جاء فيه .. لك ومل يتخذ مثة إجراء يدل علي ذ

  من قانون املعامالت املدنية بقوهلا ١٣٥وهذا نفاذا لنص املادة 
 .ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبوال ال ينسب إلي ساكت قول  -١

ويعتـبــر الســـكوت قبـــوال بوجـــه خـــاص إذا كـــان هنـــاك تعامـــل ســـابق بـــين المتعاقـــدين واتصـــل  -٢
 . التعامل أو إذا تمخض اإليجاب لمنفعة من وجه إليه اإليجاب بهذا

 ومن ثم 

وعــدم األول ضــده طعــون يضــحي ظــاهرا أن ســكوت البـنـك الم 
ٕ من الشركة وانهائه الكفالة يعـد قبـوال طاعناعتراضه علي تخارج ال

 .لذلك كله بما يستوجب ترتيب أثاره القانونية 
 وال ينال من ذلك كله 

 والــــذي تخــــارج بموجبــــه    مــــن أن العقــــد المــــؤرخ األول  ضــــده نطعــــومــــا يزعمــــه البنــــك الم 
والـزعم بأنـه  .. وز حجيـة فـي مواجهتـهحـهـو عقـد عرفـي ال ي..  مـن الشـركة سـالفة الـذكر طاعنال

 .ي يوجب وجود شريك إماراتي بالشركة الذعقد باطل لمخالفته قانون الشركات 

 قانون ها خمالفة للحيث أنذلك أن هذه املزاعم مردود عليها 

  من قانون اإلثبات تنص علي أن ٤٩ذلك أن املادة 
األحكام التي حازت حجية األمر المقضي تكون حجة فيمـا فصـلت فيـه مـن الخصـومة وال  -١

، ولكنـه ال تكـون لتلـك األحكـام هـذه الحجيـة إال فـي يجوز قبـول دليـل يـنقض هـذه القرينـة 
 .لق بذات الحق محال وسببا نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتع

 .وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها  -٢



٢٥٦ 

 

 ملا كان ذلك 
ــم  .. ....عـــن نفســـه وبصـــفته صـــاحب شـــركة  .. ..../ وكـــان الثاـبــت ـبــاألوراق أن الســـيد   ـل

فـاذا للعقـد المشـار هـا الشـركة نأبرمتمن قيمة التعاقدات التي % ١نسبة للطاعن يلتزم بأن يؤدي 

  .رخ إليه والمؤ

  طاعناألمر الذي حدا بال
 -/-/-وبجلســة ..  مــدني كلــي أبــو ظبــي ضــد المــذكور  لســنة   نحــو إقامــة  الــدعوى رقــم 
 :قضي لصالح المستأنف بما يلي 

 حكمت احملكمة 
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هذا وقد قضي بتأييد هذا الحكم بالقضاء الصـادر مـن عدالـة محكمـة اسـتئناف أبـو ظبـي فـي 
 .المقضي فيها بجلسة    لسنة    ،    االستئنافين رقمي 

 ملا كان ذلك 
ـقـد تضــمن ـفـي أســبابه المكمـلـة ـبـال وحـيـث كــان الحكــم النهــائي الحــائز لحجيـتـه آـنـف اـلـذكر  

 طـاعن ولـذلك قضـي بإعمـال آثـاره ومـنح الونفـاذه     القطع بصحة العقد المؤرخ –لمنطوق شك ل
 .أحقية في طلباته 

 فإذا كان ذلك العقد تشوبه مثة شائبة 

 األول ضده طعونمما يزعمها البنك امل

 ما كان احلكم النهائي آنف الذكر قد صدر 
وـهـي فصــل فيـه ـمـن مسـألة جوهرـيـة وحيـث حــاز الحكـم المشــار إليـه حجيـتـه فيمـا .. ومـن ـثـم  

المـقـام األول ضــده طـعـون األـمـر اـلـذي ـيـدحض ـمـزاعم البـنـك الم ..  ونـفـاذه   صــحة العـقـد الـمـؤرخ 
 .يجعلها جديرة باإلطراح 
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 ويكون العقد أنف الذكر 

حجــة عـلــي الكافــة وعنواـنــا للحقيـقــة ذلــك أـنــه قــد ثـبــت صـــحته  
 .ي فيه ونفاذه بحكم نهائي بات حائز قوة األمر المقض

 ملا كان ذلك 
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 الوجه الثامن

 درجـة ذلـك أنهمـا قامـا قصور احلكم الطعني فيما أيده من حكـم أول

علي افرتاضـات ال سـند هلـا بـاألوراق حيـث افرتضـا بـأن التسـهيالت 

اجلديدة التـي حتصـلت عليهـا الشـركة املطعـون ضـدها الثانيـة مـن 

ـداد  ـي إال امـت ـا ـه ـام   ـم ـون ضــده األول يف غضــون ـع ـك املطـع البـن

 للتسهيالت القدمية ال يرتتب عليها انقضاء الكفالة ، وهو األمر الذي ال

سند له بل وخيالف ما جاء بتقرير اخلربة وينم عن عـدم إملـام بصـحيح 

واقعات التداعي وقصور يف األسـباب الواقعيـة يسـلس لـبطالن احلكـم 

 .الطعني 

  علي أن تمييزحيث جري قضاء حمكمة ال
القصور في التسبيب واالخالل بحق الدفاع يكونان قائمين اذا اكتفت المحكمة بإيراد حيثية 

 مجملة ال تفي باالصول الواجبة قانوناعامة 
  )بو ظبيأ.  ق ٢ س٢٠٠٨ لسنة ٤١٥الطعن رقم ) مدني ( ٢٠٠٨ / ٩/ ٢٣جلسة (

 وكذا 
 ال تعــين علــي بأســباب مجملــة ومقتضــبةمحكمــة الموضــوع إذا اكتفــت فــي تســبيب حكمهــا 

 نفـي دفـاع  عـن رقابتهـا أو علـي عبـارات عامـة ال تـؤدي بمجردهـا إلـيوتعجـز محكمـة التمييـزفهمه 
 .فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الخصم أو تنم عن عدم إحاطتها به 



٢٥٨ 

 

 ) تجاري٢٠٠٩ لسنة ١٥٦ الطعن رقم ٢٧/١٠/٢٠٠٩حكم تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضت ذات احملكمة بأن 
المقـــرر قضـــاء ان الفســـاد فـــي االســـتدالل هـــو عيـــب يشـــوب منطـــق الحكـــم فـــي فهـــم الواقـــع 

 فـــي الـــدعوى ويمـــس ســـالمة االســـتنباط فيقـــوده الـــى نتيجـــة ال تـــتالءم مـــع المقـــدمات المطـــروح عليـــه
 . المطروحة عليه

  )بو ظبيأ.  ق ١ س٢٠٠٧ لسنة ١١١الطعن رقم ) مدني  ( ٢٠٠٨ / ٢/ ٣جلسة (

 وكذا 
 أو استخلصــها مــن مصــدر ال جــود لــهتعويــل محكمــة الموضــوع فــي قضــائها علــي واقعــة  

عيـب يمـس سـالمة االسـتنباط وهـو بتـه أو كانـت أسـبابها انطـوت علـي موجود ولكنه مناقض لمـا أث

ما يتحقق باستخالصها واقعه ال تؤدي إليها ودون أن ترد علي االعتراضـات التـي تتضـمن دفاعـا 

 .جوهريا للخصم فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب 
 )اري تج٢٠٠٧ لسنة ٢٥١ الطعن رقم ٦/٢/٢٠٠٨محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ففي هذا املقام استقرت أحكام النقض علي أن 
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 )ق٤٩ لسنة ٩٥٦ طعن رقم ٢٥/١١/١٩٨٠نقض (

 كما قضي بأن 
إذا بـنــي القاضـــي حكمـــة عـلــي واقعـــة استخلصـــها مـــن مصـــدر ال وجـــود ـلــه أو موجـــود ولكـنــه  

ناقض ولكن من المستحيل عقال استخالص تلك الواقعـة منـه ، كـان هـذا مناقض لما أثبته أو غير م
 .الحكم معيبا متعينا نقضه 
 )١٨/٥/١٩٩٣ ق جلسة ٨ لسنة ٧٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وحيث أنه بإنزال هذه القواعد القانونية علي مدونات الحكم الطعـين وعلـي األخـص مـا سـطر  

بـالزعم بـأن هـذا  ال يغير من األمـر شـيء وذلـك ....شركة  المحمل علي تجديد االلتزامفيه من أن 

 .ٕالتجديد بني علي القديم وان تم إضافة أجل أو مدة أو تعديل لمسمي الفائدة 
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 وهذا قول ال سند له باألوراق 
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 أما وألن االلتزامات اجلديدة ال عالقة هلا بالتسهيالت القدمية
ـبـل ـتـم تحرـيـر كـفـاالت جدـيـدة لـهـذه .. وـلـيس عـقـودا فحســب .. فـقـد ـتـم تحرـيـر عـقـود جدـيـدة  

 :المديونية الجديدة حيث تحررت عقود التسهيالت اآلتية 

  .-/-/- وينتهي في -/-/- درهم لمدة عام من ٦٥٠٠٠٠٠ تسهيل بمبلغ -
  .-/-/- وينتهي في -/-/- درهم لمدة عام من ١٤٣٤٠٠٠٠تسهيل بمبلغ  -

  .-/-/- وينتهي في -/-/- درهم لمدة عام من ١٠٠٠٠٠٠٠تسهيل بمبلغ  -

 وهو األمر الذي يقطع 

بانقضـــــاء التســـــهيالت القديمـــــة وانقضـــــاء الكفـــــاالت المحـــــررة  
 . قبل الحصول علي التسهيالت الجديدة بشأنها من

 األمر الذي يؤكد 
ٕوانمــا هــي .. أن هــذه التســهيالت الجديــدة ال تمــت بصــلة بالتســهيالت القديمــة التــي انقضــت  

  .طاعنالتزامات جديدة تماما ال تشملها كفالة ال

 األول ضده طعون بل أصر البنك امل
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 أدل علي أن التسهيالت اجلديدة وليس 

 ة بالتسهيالت القدمية ال متت بصل

 )املطعون ضدها الثانية(من أن الشركة املدينة األصلية 
وذلــك حســبما أكــد الســيد .. هــي الدائنــة للبنــك المطعــون ضــده األول     كانــت بتــاريخ  

ـر  ـال شــك .. الخبـي ـذي يقطــع ـب ـون جديــدة ال تشــملها .. األمــر اـل ـدة هــي دـي أن التســهيالت الجدـي

 .وأن تلك الكفاالت قد انقضت بانقضاء الدين القديم )  من الطاعنالمحررة(الكفاالت القديمة 

 أما الديون اجلديدة 
مـع بدايـة تحريـر عقـود التسـهيالت الجديـدة / .... .. فقد تحرر لها كفاالت جديدة من السيد  

وهو األمر الذي يضحي معه قول محكمة الموضوع بأن التسـهيالت الجديـدة مـا هـي إال امتـداد ، 

هو قول يفتقـر للـدليل ويخـالف الثابـت بـاألوراق ممـا يعيـب الحكـم الطعـين ويجعلـه جـديرا للقديمة 

 بالنقض واإللغاء 

 الوجه التاسع 

قصور احلكم الطعني فيما أيده من قول حمكمة أول درجه بأن طلبـات 

الدعوى الفرعية املقامة من الطاعن خترج عـن نطـاق الـدعوى املبتـدأة 

 الذي أيـده احلكـم الطعـني يـنم عـن عـدم األصلية ذلك أن هذا القول

إملام  بصحيح واقعات التداعي وأن الدعوى الفرعيـة مرتبطـة ارتباطـا 

وـهـو ـمـا يؤـكـد قـصـور احلـكـم الطـعـني يف .. وثيـقـا باـلـدعوى األـصـلية 

 .تسبيبه مبا جيدر نقضه  
مقــابال  كــان قــد أقــام أمــام محكمــة أول درجــة ادعــاءا فرعيــا طــاعنفــإن الثابــت أن ال.. بدايــة  

  :مبتغيا الحكم له باألتي.. خرين طعون ضده وآضد البنك الم
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 ملا كان ذلك 

  من قانون املعامالت املدنية تنص علي أن ١٠٩٣وكانت املادة 
 .إذا أدي الكفيل عوضا عن الدين شيئا أخر فإنه يرجع علي المدين بما كفله ال بما أداه -١

 .إما إذا صالح الدائن علي مقدار من الدين فإنه يرجع بما أداه صلحا ال بجميع الدين  -٢

  علي أن ١٠٩٥كما نصت املادة 
أن يطلـب مـن القضـاء منـع المكفـول مـن السـفر خـارج الـبالد إذا  أو بـالنفس للكفيل بالمال 

 .كانت الكفالة بأمره وقامت دالئل يخشي معها إلحاق الضرر بالكفيل 

  علي أن ١٠٩٦وقضت كذلك املادة 

للكفيـــل أن يرجـــع علـــي المـــدين بمـــا يؤديـــه مـــن نفقـــات لتنفيـــذ  
 .مقتضي الكفالة 

 ا كان ذلك مل
األول ضـده طعـون يتلخص في مطالبة البنـك الموكان الثابت أن موضوع الدعوى األصلية  

..  بقيمـــة المديونـيــة محـــل الـتــداعي – طـــاعن ومـــنهم ال– ـهــائوكفال) ....شـــركة (للـمــدين األصـــلي 
لـتـزام  للشــركة أنـفـة اـلـذكر وانقضــائها بانقضــاء االطــاعنوحـيـث أـنـه لمــن الثاـبـت أيضــا انتهــاء كفاـلـة ال

 بإلزامـه بـأداء أي مبلـغ فـإن ذلـك يكـون بـال سـند صـحيح مـن طاعنفإذا قضي ضد ال.. األصـلي 

 .حق له الرجوع بما قضي ضده من مبالغ علي المدين األصلي وي. .الواقع والقانون 

 لذلك 

دعــــواه المبـتـــدأة المقابـلـــة بغـيـــة القضــــاء ـلـــه طــــاعن فـقـــد أـقـــام ال 
ب إـلــــزام الشـــــركة المكفوـلــــة وأهمهـــــا طـلــــ.. بالطلـبــــات أنـفــــة البـيــــان 

 .. طــاعنبالمـبـالغ الـتـي ـقـد يقضــي بهــا عـلـي ال) المــدعي األصــلي(
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وهـــذا طلـــب مـــع غيـــرة مـــن الطلبـــات ال مـــراء مـــرتبط ارتبـــاط وثيـــق 
 .بطلبات الدعوى األصلية 

  من قانون اإلجراءات املدنية تنص علي أن ٩٧وحيث أن املادة .. هذا 
ما يكـون مرتبطـا بالطلـب األصـلي لطلبات العارضـة للمدعي أو المدعي عليه أن يقدم من ا -١

 .ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظهرها معا 

وتقــدم هــذه الطلبــات إـلـي المحكمــة بــاإلجراءات المعـتـادة لرفــع الــدعوى أو بطـلـب شــفاهه فــي  -٢
 .الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرهم 

  علي أن ٩٩كما تقضي املادة 
 :ن الطلبات العارضة للمدعي عليه أن يقدم م 

 ويطلب الحكم بالتعويضات عن ضرر لحقـه مـن الـدعوى األصـلية طلب المقاصة القضائية -١
 .أو جزء فيها 

أي طلب يترتب علي إجابته إال يحكم للمدعي بطلباتـه كلهـا أو بعضـها أو أن يحكـم لـه بمـا  -٢
 .يعتبره لمصلحة المدعي عليه 

 . ال يقبل التجزئة أي طلب يكون متصال بالدعوى األصلية اتصاال -٣

 .ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى األصلية  -٤

 ملا كان ذلك 
ارتبطـت  في الدعوى المتقابلة المقامـة منـه أمـام محكمـة أول درجـة طاعنوحيث أن طلبات ال 

 أول إال أن محكمـة..  كان من حسن العدالة الفصل فيهما معـا  .. بالطلبات األصلية ارتباطا وثيقا
درجة قد خالفت القانون وخالفت تلك الحقائق وذهبت بال سند صحيح من الواقـع أو القـانون إلـي أن 

 !!!.الخالف المثار في االدعاء المتقابل يخرج عن نطاق هذه الدعوى ؟

 ليس هذا فحسب 
بــل جــاء .. بــل لــم توضــح محكمــة أول درجــة ســندا واحــدا لمــا زعمتــه فــي هــذا الخصــوص  

  . ال دليل علي صحتهادعائها مرسال
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 الوجه العاشر 

التفـت دون إيـراد أو رد سـائغ قصور مبطل عاب احلكم الطعني حيث 

عن مجيع املستندات املقدمة من الطـاعن يف عـدد اثنـي عشـر حافظـة 

مستندات مل تشر إليها حمكمة احلكم الطعني ومل تعن ببحثها بـرغم 

متسك الطاعن بها ومبدلوهلا وهو األمر الـذي ينحـدر بـاحلكم الطعـني 

 .إيل حد البطالن 

  علي أن نقضفقد تواترت أحكام ال
لمقــرر قضــاء ان اغفــال المحكمــة بحــث دفــاع جــوهري ابــداه الخصــم قصــور برتــب بطــالن ا

ًالحكم ، كما ان من المقرر ايضا انه يجب ان يتضمن الحكـم مـا يطمـئن المطلـع عليـه ان المحكمـة 
حصــلت فهــم الواـقـع ـفـي اـلـدعوى ، واحاطــت بأدلتهــا ومحصــت دـفـاع الخصــوم وواجهـتـه ـبـالرد الكــافي 

ًحكــم دفاعــا مــن شــأنه لــو صــح لتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الــدعوى يدمغــه بشــائبة الســائغ ، اغفــال ال
  القصور في التسبيب

  )بو ظبيأ.  ق ١ س٢٠٠٧ لسنة ٨٠الطعن رقم ) مدني  ( ٢٠٠٨ / ٢/ ١٠جلسة (

 وكذا 
أو المقرر أنه إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد علي دفاع جوهري تمسك بـه الخصـم أمامهـا  

ـسـتندات الـمـؤثرة ـفـي ـهـذا اـلـدفاع ـمـع تمـسـك الخصــم ـبـداللتها ، ـفـإن حكمـهـا ـعـن التـحـدث ـعـن الم

 .يكون مشوبا بالقصور في التسبيب 

 ) مدني٢٠١٠ لسنة ٢١٢ الطعن رقم ٢/١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
لمقرر قضاء انه اذا تمسك الخصم بدفاع جوهري وكان مـن شـأنه ان تيغيـر وجـه الـرأي فـي ا
ً فإن اغفال الحكـم بحـث هـذا الـدفاع يعـد قصـورا فـي اسـباب الحكـم الواقعيـة ويعيبـه بالقصـور الدعوى
  المبطل

 )بو ظبيأ.  ق ٣ س ٢٠٠٨ لسنة ٦٦٢،٦٦١الطعنان رقمي ) مدني  ( ٢٤/٢/٢٠٠٩جلسة 
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 وكذا 
إذا ما عرضت محكمة الموضوع للفصل في الخصومة القائمة بـين طرفيهـا يجـب أن يشـتمل  

والمســتندات المطروحــة تــه علــي مــا يطمــئن المطلــع عليــه إلــي أنهــا محصــت األدلــة حكمهــا فــي ذا

وصــوال إلــي مــا تــري أنــه الواقــع الثابــت فــي الــدعوى بحيــث يكــون اســتدالل الحكــم مؤديــا إلــي عليهــا 
فإذا أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن المسـتندات المـؤثرة النتيجة التي بني عليها قضـاءه ، 

ـسـك الخصــم ـبـداللتها وـلـم تمـحـص ـمـا ورد فيـهـا بـمـا يفـيـد أنـهـا أحاـطـت بحقيـقـة ـفـي الـنـزاع ـمـع تم

 .الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب 
 ) تجاري٢٠٠٩ لسنة ٤ ، ٢٠٠٨ لسنة ٣٠٨ الطعن رقم ١٤/٤/٢٠٠٩محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ) عمال٢٠٠٦ لسنة ٢٧ الطعن رقم ١٩/٩/٢٠٠٦محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) حقوق١٩٩٦ لسنة ٢٨ الطعن رقم ٢١/٧/١٩٩٦محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) عمال٢٠٠٩ لسنة ١٠٥ الطعن رقم ٨/٢/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وكذلك قضي بأن 
يتعين علي محكمة الموضوع أن ترد علي الـدفاع الجـوهري الصـريح الجـازم والـذي مـن شـأنه  

 مـا أغفلـت التحـدث فـي حكمهـا عـن هـذا الـدفاع ولـم تمحـص فإذا.. أن يغير وجه الرأي في الدعوى 
مــا ورد فيــه ، بمــا يفيــد أنهــا قــد أحاطــت بحقيقــة الواقــع فــي الــدعوى عــن بصــر وبصــيرة ، ودون أن 

ـارات تكشــف المحكمــة عــن وجهــة نظرهــا فيمــا أبــدي أمامهــا مــن دفــاع  وأوردت تســبيب لقضــائها عـب

م المطروحـة عليهـا وناقشـت المسـتندات مقتضبة مجملة ال تكشف عن أنها محصـت دفـاع الخصـ

المؤـيـدة لـهـذا اـلـدفاع ، وال تـعـين عـلـي فـهـم حكمـهـا وتعـجـز محكـمـة التميـيـز ـعـن رقابتـهـا ـفـي ـهـذا 

 .الخصوص ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب 

 ) مدني٢٠٠٦ لسنة ٢١٣ ، ١٩٨ الطعن رقم ١٥/١٠/٢٠٠٦محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك
مصـدرة الحـكـم ( أـمـام محكمـة الموضــوع محاضـر جلـسـات المحاكـمـة الثاـبـت مـن خــالل وكـان 
 وهـذا بخـالف المسـتندات المقدمـة قد تقدم بعـدد أثنـي عشـر حافظـة مسـتنداتأن الطاعن ) الطعين

ـة المســتندات .. قبلهــا أمــام ذات المحكمــة وأمــام محكمــة الموضــوع  ـه كاـف مستمســكا ـبـال شــك بدالـل

 أثر إيجابي في إثبات عدم أحقية البنك المطعون ضده األول فيمـا يدعيـه المقدمة منه وأنها ذات

كما أكـدت المسـتندات انتهـاء كفالـة الطـاعن وانقضـائها ألكثـر مـن سـبب أهمهـا .. حيال الطاعن 
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 بموجـب عقـد مـؤرخ    صـادر بصـحته ونفـاذه تخارج الطاعن مـن الشـركة المطعـون ضـدها الثانيـة
 .ر المقضي لدي الكافة حكم نهائي بات حائز قوة األم

 ملا كان ما تقدم 
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 تا وتأكيدا علي جوهرية هذه املستندات التي تغافل عنها هذا وإثبا

 احلكم الطعني نوضح ماهيتها ومدلوهلا فيما يلي حىت تقف

  املوقرة علي مدي قصور احلكم الطعني نقض حمكمة ال

 لعدم حبثه هلذه املستندات التالية 

 املستند األول 

 طاعن وذلك فيما بين ال)شركة ذات مسئولية محدودة (....صورة من عقد تأسيس شركة 

 / .... .ومعهما السيد ..  ..../ وبين السيد) ....(

 مدلول هذا املستند و

 لشركة أنه مبناسبة هذه 
وهــو مــا يعنــي أن هــاتين الكفــالتين  .. ..../  كفالــة للشــركة وكــذا فعــل الســيد طــاعنحــرر ال

 كانـــا شـــريكين بالشـــركةأن الكفيلـــين حـــررا بمناســـبة وجـــود عقـــد الشـــراكة ســـالف الـــذكر وبمناســـبة 
 .المكفولة 

 وهو ما يؤكد أنه 
ج من قانون المعامالت المدنية فإنه بزوال العقد الـذي وجـب بـه الحـق /١٠٩٩إعماال للمادة 

  .تزول وتنتهي الكفالة.. علي المكفول 

 ملا كان ذلك 
ركة  أيضـا مـن الشـطـاعن وكـذا تخـارج ال  من الشـركة بتـاريخ  .. ..../ وحيت تخارج السيد 

هــو مالــك تلــك الشــركة  .. ..../ ســيد       البحيــث بــات ..  وتحــرر عــن ذلــك عقــدين  بتــاريخ 
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وـمـديرها والمـسـئول دون غـيـره عنـهـا وـعـن أي التزاـمـات عليـهـا ـسـواء للبـنـوك أو للغـيـر دون أدـنـي 

 . أو غيره طاعنمسئولية علي ال

 هو ما أقر به 
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 ومن مجلة ما تقدم 
وحـيـث خــالف .. ـفـي دعــواه المبـتـدأة طعــون ضــده األول يضــحي ظــاهرا عــدم أحقـيـة البـنـك الم

 .نقض الحكم الطعين هذا النظر األمر الذي يجعله معيبا مستوجبا ال

 املستند الثاني  

، طـاعن ال(شركاء الثالثة آنذاك والموقع من ال .. ....صورة من طلب فتح حساب لشركة 

 ) ...../  ، والسيد ..../ والسيد 

 وهذا الطلب يثبت أن مقدم بسبب 
وهـو مـا اسـتتبع أن كفـل .. أن ثالثتهم كانوا شـركاء بالشـركة ومسـئولين عنهـا وعـن التزاماتهـا 

ليـون  م٢٣ بمبلـغ    التزامـات الشـركة بموجـب عقـد الكفالـة األول المحـرر فـي غضـون عـام طاعنال
 درهــم ١٨٨٧٠٠٠٠وأخـيـرا كفاـلـة بمبـلـغ      ملـيـون درهــم بـتـاريخ ٢٦ـثـم كفاـلـة أخــري بمبـلـغ .. درهــم 

 .بتاريخ  

 قد انهي كافة هذه الكفاالت  .. طاعنإال أن ال

 التي ألغت كال منها السابقة عليها 
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 وكان من نتاج ذلك 
وقعـــت أنـــه حينمـــا تقـــدمت الشـــركة المدينـــة إلـــي البنـــك للحصـــول علـــي التســـهيالت الجديـــدة 

لثبوت تخارج الشريكين اآلخرين منذ عدة سـنوات وبـات األخيـر  .. ..../ فقط من السيد ها عقود

 حسـبما يـزعم –فإذا كان البنك .. هو المسئول األوحد عن الشركة وذلك كله بإقرار وموافقة البنك 
فهـو خيـر  لكان تمسك بتوقيعه علي التسهيالت الجديدة أما وأن ذلك لـم يحـدث طاعن بمسئولية ال–

دليل علي علم ورضاء البنك بأن المسئول األوحد عن الشركة هو الموقع علي عقـود التسـهيالت 

  ...../ سيد  الوهو..  مليون درهم ٨٥بمبلغ    وعلي الكفالة المؤرخة 

 ومن ثم 
 ظاهرا مدي ما عاب الدعوى المبتدأة من انعدام لسندها من الواقع والقـانون ومـا عـاب ىيتجل

  .نقضعيوب تجعله جديرا بالالحكم الطعين من 

 املستند الثالث 
     منذ عام أوال ضده طعون لصالح البنك المطاعن صورة من عقد الكفالة المحرر من ال

 مليـون درهـم وذلـك لحـين سـداد المديونيـة ٢٣ فـي حـدود مبلـغ ....والذي كفل من خالله شـركة 

 طبقـا –يـة علـي تـاريخ االسـتحقاق وبحد أقصي مرور الستة أشهر التال    المستحقة عليها في 

 فـإذا لـم يطالـب البنـك بالمديونيـة خـالل السـتة أشـهر التاليـة علـي تـاريخ – مـدني ١٠٩٢للمادة 

 .االستحقاق سقطت الكفالة 

 وهو ما قد كان 
بالمطالبـة بتفعيـل هـذه الكفالـة السـاقطة بعـدم المطالبـة أوال ضـده طعـون لذلك لم يقـم البنـك الم

 بـدوره والـذي تـم نسـخه مليون درهم ٢٦بمبلغ     الجديد المؤرخ خة بعقد الكفالةوالمنسومن ناحية 
وـهــذا األخـيــر ـتــم نـســخه أيضـــا بعـقــد الكفاـلــة  درهـــم ١٨٨٧٠٠٠٠بمبـلــغ     بعـقــد الكفاـلــة الـمــؤرخ 

  ...../  المحرر من السيد    المؤرخ 

 وهذا كله يؤكد 

أن كافــــة عقــــود الكفالــــة الصــــادرة عــــن المســــتأنف قــــد انتهــــت 
ونســـخت وتالشـــت أثارهـــا بحصـــول الشـــركة المديـنــة األصـــلية عـلــي 
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 وكفالتهــا بكفالــة جديــدة ٢٠٠٥تســهيالت جديــدة فــي غضــون عــام 
 .مؤرخة  

 وهو ما يقطع 
والحكـم .. بغيـر سـند صـحيح مـن الواقـع أو القـانون طـاعن بأن الدعوى المبتدأة أقيمت قبـل ال

 .اإللغاء بالنقض وراق مما يجعله جديرا الصادر فيها مخالف القانون والثابت باألوطعين ال

 املستند الرابع  
من الشركة المدينـة األصـلية وتنازلـه عـن حصـته فيهـا  .. ..../ صورة عقد تخارج السيد 

  ...../  والسيدطاعن ال– آنذاك –لصالح الشريكين الباقيين فيها 

 وهذا العقد 
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 املستند اخلامس
 وبـين السـيد طـاعنالمحـرر فيمـا بـين ال   صورة ضوئية من ملحق عقـد الشـراكة المـؤرخ  

 :والذي باستقرائه يتضح أنه تضمن الحقائق المؤكدة اآلتية  .. ..../ 

 احلقيقة األويل 
حيـث أن قـانون  .. شريك رخصة فقـطأن عالقة المستأنف بالشركة ال تعدو أن تكون مجـرد 

ومن ثم فهـو  .. وجود شريك من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدةالشركات اإلماراتي يستلزم 
 . أي مسئولية عن الشركة أو التزاماتها أيا كانت نوعها بهذه الصفة ال يتحمل

 احلقيقة الثانية 
أـنــه المـســئول األوـحــد ـعــن الـشــركة وجمـيــع ) ..../ الســيد (أقــر الطـــرف الـثــاني ـفــي العـقــد 

 ويـلــــزم ـبــــأداء هـــــذه االلتزامـــــات دون أدـنــــي مســـــئولية عـلــــي الطـــــرف األول التزاماتـهــــا تـجــــاه الغـيــــر
 الطــرف األول عــن أي بعــدم مســئوليةل أقــر الطــرف الثــاني بــ.. لــيس هــذا فحســب .. )طــاعنال(

 حقوق أو تسهيالت لصالح البنوك 
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 احلقيقة الثالثة
بالشــركة ـتـتلخص ـفـي اســتحقاقه لنســبة واحــد ـفـي الماـئـة مــن قيمــة أي طــاعن أن كــل عالـقـة ال

 .عقد أو صفقه تبرمها الشركة وذلك نظير كونه شريك رخصه كما أشرنا

 ملا كان ذلك 
 منبت الصلة عن الشركة والتزاماتها طاعنعلي جماع الحقائق أنفة الذكر أن بات الويترتب 

وأحال وفقا للقـانون أي ديـون أو  .. وذلك بإنهاء شراكته فيهاوديونها وأنه قد أنهي تماما كفالته لها 
 .القابل لذلك  .. ..../ التزامات علي السيد 

 واجلدير بالذكر 
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 وحيث أصبح

 حجيتــــه المطلقــــة فــــي فقــــد حــــاز.. هــــذا الحكــــم نهــــائي بــــات 
 مواجهة الكافة وبات عنوان للحقيقة بما ال يجوز مناقشة هذا العقد 

 . مرة أخري -/-/-   المؤرخ 
 وجتدر اإلشارة أيضا 

 بإشــعار البنــك المســتأنف ضــده األول بمــا جــاء بهــذا العقــد طــاعن قــام ال أنــه وبتــاريخ 

ٕوانهائه الكفالة واحالتها علي الطرف الثاني    . لم البنك هذا اإلشعار رسميا بتاريخ وقد تس.. ٕ

 وحيث مل حيرك البنك ساكنا 
األمــر اـلـذي يقطــع برضــاء ..  ـبـأي شــيء آـنـذاك طــاعنحـيـال مــا ـتـم إشــعاره ـبـه وـلـم يطاـلـب ال

 .البنك بجميع ما جاء فيه ونفاذ أثره قانونا 
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 وبالبناء علي مجاع ما تقدم .. ومن ثم 
 أيضـا أن الحكـم فيمـا يدعيـه ويؤكـددم أحقيـة البنـك يضحي ظاهرا بما ال يدع مجـاال للشـك عـ

 .باإللغاء بالنقض والطعين خالف القانون والثابت في المستندات واألوراق بما يجعله جديرا 

 املستند السادس 
 ضــده األول الثاـبـت ـمـن خالـلـه طـعـونإـلـي البـنـك المـطـاعن صــورة الخـطـاب المرـسـل ـمـن ال

 طـاعنالمحـرر فيمـا بـين ال  ق بـه صـورة مـن العقـد المـؤرخ والمرفـ..    استالم البنك له بتاريخ 

  ...../ والسيد 

  هذا املستند يثبتو
 وأـنــه ـلــيس إال شـــريك رخصـــة فـقــط دون أي  أصـــبح منـبــت الصـــلة ـعــن الشـــركةـطــاعنأن ال: أوال 

مـن أي صـفقة أو عـقـد %) ١(وأنـه نظيـر هـذه الصـفة يسـتحق نسـبة قـدرها .. التزامـات عليـه 
 .. يتم بالشركة 

 .تماما طاعن أما غير ذلك فال مسئولية علي ال
أنه بات المسـئول األوحـد عـن الشـركة والمسـئول عـن التزاماتهـا قبـل  .. ..../ أقر السيد  :ثانيا 

  .طاعنالغير أو البنوك دون أدني مسئولية علي ال

 ملا كان ما تقدم 

  -/-/-ومن إشعار البنك بالعقد املؤرخ 
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 بل أنه يف غضون عام  

أبـرم .. رهم حينما وافق علي منح الشركة تسهيالت جديدة بمبالغ تفوق الثالثون مليون د

ـك مــع الســيد  ـة ألغــت كافــة .. منفــردا  .. ..../ االتفــاق علــي ذـل وحصــل مــن األخيــر علــي كفاـل

 .بمبلغ خمسة وثمانون مليون درهم.. الكفاالت السابقة عليها 
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 وهذا كله يؤكد 
وهو مـا يقطـع   ٕمن الشركة وانهائه لكفالته لها منذ عام طاعن إقرار البنك ورضائه بتخارج ال

طلباتــه ويكــون الحكــم الطعــين إذ خــالف ذلــك معيــب بــالبطالن والقصــور فــي أحقيــة البنــك فــي بعــدم 
 .التسبيب 

 املستند السابع 
عـــن  .. ..../  لصـــالح الســـيدطـــاعنصـــورة ـمــن توكـيــل وتـفــويض اإلدارة الصـــادر ـمــن ال

نـه  عن تلك الشركة وانحصار دوره فيهـا علـي كوطاعنوكان ذلك بعد تخارج ال .. ........شركة 

بكامـل مسـئوليته  .. ..../ سـيد        الوبعـد إقـرار .. دون شـراكة فعليـه .. شريك رخصـة فقـط 

  .طاعنعن الشركة والتزاماتها وديونها للغير والبنوك دون ادني مسئولية علي ال

 والثابت من هذه الوكالة 
نـوك والحصـول  بتسيير أمور الشركة ونشـاطها والتعاقـد مـع الب..../  أوكل السيد طاعنأن ال

 .علي التسهيالت وغير ذلك من أعمال اإلدارة 

 ولكن بشرطني 
 . إمكانيات الشركة حدود أن يكون ذلك في :األول 
  .فقط ..داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أن تكون هذه الوكالة سارية : الثاني 

 هذا 
نــة األصــلية كانــت فــي  ضــده األول ذاتــه يــزعم بــأن الشــركة المديطعــونوحيــث أن البنــك الم

عقــود تســهيالت جديــدة  .. ..../ورغــم ذلــك أبــرم الســيد.. مدينــة للبنــك بمبــالغ طائلــة  غضــون عــام 
  .-/-/-     مؤرخة في 

 وهذا األمر الذي يؤكد أن هذه العقود جتاوزت حدود الوكالة 

 لكونها ال تتفق مع إمكانيات الشركة 
أبرمــت فيمــا بــين الســيد   جديــدة المؤرخــة بــل أن عقــود التســهيالت ال.. لــيس هــذا فحســب 

حيــث .. خــارج حــدود دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ..  ضــده األول طعــونوالبنــك الم.. ..../ 

 .أبرمت بالقاهرة بجمهورية مصر العربية 
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 وحيث أن الوكالة غري سارية خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة 
 طـاعنبما يقطع بعدم مسئولية ال.. اوزه لحدود الوكالة األمر الذي يؤكد مخالفة المذكور وتج

-وعلي األخص عقود التسهيالت المؤرخة .. عن أي تعاقدات أبرمت بالمخالفة للوكالة أنفة الذكر 
  .طاعن وما نتج عنها من مديونية علي الشركة لم يكفلها بأي حال من األحوال ال-/-/

 وإذا خالف احلكم الطعني ما تقدم 
األمــر الــذي يقطــع ..  علــي مــدلول هــذا المســتند ولــم يعــن بــإيراده بمــدونات قضــائه ولــم يــرد 

 .بقصور هذا القضاء في التسبيب 

 املستند الثامن 

 وهو عبارة عن
طــاعن المقاـمـة ـمـن ال ..  ـمـدني كـلـي أـبـو ظـبـي لـسـنة   صــورة ـمـن صــحيفة اـلـدعوى رـقـم  -١

%) ١(لــك للمطالبــة بنســبة وذ .. ....بشخصــه وبصــفته مالــك شــركة  .. ..../ ضــد الســيد 
 من صفقات 

  .-/-/-نفاذا لما جاء بالعقد المؤرخ .. أبرمتها الشركة 
فــي طــاعن صــورة مــن الحكــم الصــادر فــي الــدعوى أنفــة الــذكر والــذي قضــي بأحقيــة ال -٢

 درهم) ١٢٠٦٥٩ر٧٩(وبإلزام الشركة ومالكها المذكور بأن يؤديا له مبلغ قدره  .. طلباته

لسـنة    فـي االسـتئنافين رقمـي  ، ر مـن محكمـة اسـتئناف أبـو ظبـيورة من الحكم الصادص -٣
وـقــــد قضـــــت عداـلــــة المحكـمــــة االســـــتئنافيه ـبــــرفض .. المـقــــامين طعـنــــا عـلــــي الحكـــــم عالـيــــه 
 .االستئنافين وتأييد الحكم المشار إليه 

 ملا كان ذلك 
ج والـذي تضـمن تخـار     أن العقـد المـؤرخ .. ومن جملة هـذه المسـتندات يتجلـي ظـاهرا 

ٕمن الشركة وانهائه لكفالته لها وصيرورته غير مسئول عنها أو عـن أي التزامـات عليـاه طاعن ال
ـقـد ـتـم بحـثـه ـفـي تـلـك اـلـدعوى عالـيـه وبالقضــاء نهائـيـا بأحقيـتـه ـفـي طلباـتـه .. للغـيـر أو البـنـوك 

 وبنهائيـة هـذا الحكـم وحيازتـه.. قضـاءا ضـمنيا بصـحة العقـد ونفـاذه .. المستندة إلي ذلك العقـد 

لقوه األمر المقتضي فيه أصبح حجة علي الكافة بما ال يجوز مناقشه ما تـم الفصـل فيـه فـي أي 

 .دعوى أخري
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 وهو ما يؤكد 
حـيـث أن ـفـي ذـلـك عــدم صــحة النعــي عـلـي هــذا العـقـد أو محاوـلـة النـيـل مــن حجيـتـه وصــحته 

ذا عــين ـمـا وهــ.. مخالـفـة صــارخة للـقـانون ولحجـيـة األـمـر المقضــي الـتـي تعـلـو عـلـي النـظـام الـعـام 
 .عاب الحكم الطعين 

 ومن ثم 
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 املستند التاسع
 مليــون ٢٦بمبلــغ  .. .... كفــيال لشــركة طــاعنصــورة مــن عقــد الكفالــة المحــرر مــن ال

 .-/-/-وذلك في المديونية المحدد لسدادها بتاريخ .. درهم 

 يخ أو بعده فإذا مل تقم الشركة بالسداد حىت هذا التار

 ) خالل الستة أشهر التالية علي تاريخ االستحقاق(
فإنه يحـق للبنـك الرجـوع علـي الكفيـل بشـرط إخطـاره بـذلك وبأنـه تـم الرجـوع علـي الشـركة ولـم 

 .ثم مرور خمسة عشر يوما من هذا اإلخطار .. تسدد 

 تتضح احلقائق اآلتيةهذا املستند ومن 

ولـمـدة سـتة أشــهر تالـيـة علـيـه   ة ومـحـدده بـتـاريخ الـسـداد وـهـو أن الكفاـلـة مؤقـتـ :احلقيـقـة األويل 
وـمـن ـثـم فـهـي ليســت ..  مــن ـقـانون المعــامالت المدنـيـة ١٠٩٢حســبما ـتـنص المــادة 

 ضـــده األول والحكـــم الطعـــين بالمخالفـــة لـــألوراق طعـــون المأبديـــة كمـــا يـــزعم البنـــك
 .والقانون 
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  لـم يطالـب البنـك بالـدين حتـى مسـتهل عـام أي أنـه إذا    أن تاريخ السـداد هـو :  احلقيقة الثانية
 مــدني الـتـي تنطـبـق ١٠٩٢ تكــون ـقـد ســقطت وفقــا لصــريح المــادة طــاعنـفـإن كفاـلـة ال

 .علي الكفاالت المدنية والتجارية علي حد السواء 

أن هذه الكفالة معلقة علي أكثر من شرط لم يتحقق أي مـنهم فهـي ال يجـوز  : احلقيقة الثالثة

وهــو مــا ـلـم يثـبـت ( ، إال بعــد الرجــوع عـلـي المــدين األصــلي فـيـلالرـجـوع بـهـا عـلـي الك
وأخيــرا بعــد .. وبعــد تجريــد المــدين األصــلي وهــذا أيضــا لــم يثبــت بــاألوراق ) بــاألوراق

.. إخطار الكفيل بجماع ما تقدم وفوات خمسة عشـر يومـا علـي تـاريخ هـذا اإلخطـار 
 .وهو ما لم يقم به البنك

وهــو مــا يعــد   ت الـتـي يطاـلـب بهــا البـنـك تمــت ـفـي غضــون عــام  أن التســهيال: احلقيـقـة الرابـعـة
إال إذا وجدت موافقـة كتابيـة مـن الكفيـل    ال تشمله كفالة محررة منذ تجديد للـدين 

 .وهو ما ال يوجد باألوراق .. علي ذلك 

 ضـده طعونأن نتاج تصفيه الحسابات بين الشركة المدينة األصلية والبنك الم: احلقيقة اخلامسة 
وهـو ـمـا يؤـكـد سـداد كاـمـل المديونـيـة .. كاـنـت الـشـركة دائـنـة للبـنـك   بـتـاريخ ..ول األ

 .وهو ما ينهي الكفالة بانتهاء االلتزام..  يكفلها طاعنالسابقة والتي كان ال

ـة السادـسـة   .. ....ماـلـك شــركة  .. ..../  والســيد طــاعن  أـنـه لمــن المتـفـق علـيـه ـبـين ال:احلقيـق
 للشـركة منـذ طـاعنأنـه قـد تـم إنهـاء كفالـة ال.. األول ه ضدطعون وبموافقة البنك الم

  تاريخ  المحرر فيه عقد بهذا األمـر بـين الطـرفين وتـم إخطـار البنـك بـه رسـميا بتـاريخ 
 .ولم يعترض علي ذلك

 ومن مجلة احلقائق أنفة الذكر .. ملا كان ذلك 

����'�א���)$oא�������(-�א� ن�;�������=���9!

א#��3"���[�#�����Hא
����م�]��(�3وא�6���'����
*
�$����G�n(ع�א��������������)g�
-�)��
¬�1�;�1��و�������א�9JXא�
دع���4(;��5وא.��1Bو]���وא.

��Z������i64א���o>8'�אos�..�����������l�u����[�G���)�B8oU�k�6{�)�&���א�|��(�$��ذ�?�"�
��:)v�2و����
ن�&(�}�!����6..)��.��5א�
א�tA و�א�

�
�



٢٧٥ 

 

 عاشراملستند ال
 فـي طـاعنبالموافقـة علـي خصـم مسـتحقات ال .. ..../ صورة من إقرار صادر عن السيد 

مـن مسـتحقات .. وقدرها ستمائة ألـف درهـم ) التي تخارج منها بالعقد المؤرخ (رأس مال الشركة 

 . والخاصة بمشروعاته بإمارة دبي طاعنالشركة لدي ال

 وهذا اإلقرار يؤكد 
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 ادي عشراملستند احل
..  ضـده األول طعون البنك المحلصال .. ..../ صورة من عقد الكفالة المحرر من السيد 

 . مليون درهم ٨٥ في حدود مبلغ ....يكفل من خالله شركة 

 وهذه الكفالة 
 وأنهـــا حـــررت بعـــد حصـــول الســـيما.. بقة عليهـــا وألغتهـــا  كاـفــة الكـفــاالت الســـاالـتــي نســـخت

والتـي لـم تشـملها أي    علي مبـالغ التسـهيالت الجديـدة المؤرخـة ) المدينة األصلية(الشركة المكفولة 
 .من الكفاالت القديمة المنتهية 

 فالثابت قانونا 
 موافقـة كتابيـة إمـاويحـل محلـه .. أن تجديد الدين وتغيير عناصره ينهي عقـد الكفالـة القـديم 

أو  – وهذا لـم يحـدث ولـم يثبـت صـدوره عـن المسـتأنف – من الكفيل القديم باستمرار كفالته صريحة

عقـد الكفالـة المرفـق طـي هـذه  .. ..../ حيـث حـرر السـيد  .. وهـو مـا قـد كـان.. بعقد كفالة جديد 
 .اء الدين القديم الحافظة ليكون بديال عن أي عقود كفالة قديمة انتهت وانقضت بانتهاء وانقض

 ملا كان ذلك 
.. ..../وكــان ـقـد ثـبـت حصــول الشــركة المديـنـة األصــلية عـلـي تســهيالت جدـيـدة وكفلهــا الســيد

 . مليون درهم ٨٥بكفالة جديدة بقيمة 
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 األمر الذي يقطع 

بانقضاء الديون القديمـة ومعهـا الكفـاالت القديمـة وعلـي رأسـها 
علـــي رـفـــع اـلـــدعوى  المنقضـــية مـنـــذ ســـنوات ســــابقة طــــاعنكفالـــة ال
 المبتدأة 

يتضح قيام الدعوى المبتدأة علي غير سند من الواقع والقانون فضال عن مخالفـة .. ومن ثم 
 .إللغاءلنقض واالحكم الطعين للقانون وللثابت باألوراق علي نحو يجعله جديرا با

 ني عشراملستند الثا
 والتـي احتـوت ..ألول ه اطعـون ضـدصورة من وجه حافظة مستندات مقدمة من البنك الم

 فـي حـدود ....والذي يتضـمن أنـه يكفـل شـركة طاعن علي صورة من عقد الكفالة الصادر عن ال

 . مليون درهم ٢٣مبلغ 

 كما تضمنت
 مليــون درهـــم ٢٣وذلــك بمبلــغ  .. ..../ ذات الحافظــة عقــد كفالــة مماثــل محــرر ـمــن الســيد 

 .أيضا 

  ظاهراىيتجل.. ومن ثم 
 أن كفاـلــة ـتــارة ـيــزعم ضـــده األول فيمـــا يرـبــوا إلـيــه حـيــث أـنــه طعـــونـمــدي تضـــارب البـنــك الم

 فـإن وتارة ثالثـة..  مليون درهم ٢٣ يقرر بأنها بمبلغ وتارة أخري..  مليون درهم ٢٦ بمبلغ طاعنال
وـهـو ـمـا يؤـكـد إلـغـاء ..  درهـم محــرر بـعـد الكـفـالتين السـابقتين ١٨٨٧٠٠٠٠هنـاك عـقـد كفاـلـة بمبـلـغ 

 . وهو ما يتعمد البنك الهروب منه كل كفالة للسابقة عليها

 أضف إيل ذلك
 ملـيـــون درهــــم ـمـــن خــــالل المســــتندات المقدـمـــة ٢٣فـــإذا ـكـــان البـنـــك يـقـــر ـبـــأن الكفاـلـــة بمبـلـــغ 

 ٢٦فكيف للحكم الطعين أن يقضي فـي الـدعوى علـي سـند أن الكفالـة بمبلـغ .. بحافظته أنفة الذكر 
 !.مليون درهم ؟

 وحيث ثبت وجود ثالث كفاالت
 . مليون محررة في عام  ٢٣بمبلغ : األولي 
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  .  مليون محررة بتاريخ ٢٦بمبلغ : الثانية 
 . درهم محررة بتاريخ  ١٨٨٧٠٠٠٠بمبلغ : الثالثة 

 وكان الثابت أن
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 ملا كان ذلك 

وـمـن جمـلـة المســتندات أنـفـة اـلـذكر وـمـن بـيـان ـمـدولها ومؤداهــا  
دم إيراداهـــا أو الـــرد عليهـــا مـــن جانـــب يتضـــح وبجـــالء تـــام أنـــه بعـــ

الحكـــم الطعـــين فإنـــه يكـــون معـيــب ـبــالبطالن بمـــا يســـتوجب نقضـــه 
 .ٕوالغائه 
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احلكم املطعون فيه جاء معيبا بالفساد يف االستدالل علـي حنـو ميـس  : بعلسبب الساا

سالمة استنباطه وجعله قائما علي أدلة غـري صـاحلة مـن الناحيـة املوضـوعية 

 بها ، وهو ما جيعله جديرا بالنقض واإللغاء لالقتناع 

 الوجه األول  

قضاء احلكم الطعني بإلزام الطـاعن بـأداء مبـالغ مدينـة بهـا الشـركة 

فيه فساد مبطـل يف .. املطعون ضدها الثانية معتكزا علي عقد الكفالة 

 وانقضـائه  مـع التمسـك بانتهائـه–االستدالل ، ذلك أن عقـد الكفالـة 

 موقوف علي عدة شروط مل تتحقق أي منها –ف بيانه علي حنو ما سل

، وهو ما جيعل احلكـم الطعـني قـائم علـي أدلـة غـري صـاحلة وال جيـوز 

 .االستناد إليها 

  علي أن حمكمة النقضفقد تواترت أحكام .. بداية 
المقـــرر قضـــاء ان الفســـاد فـــي االســـتدالل هـــو عيـــب يشـــوب منطـــق الحكـــم فـــي فهـــم الواقـــع  

فـــي الـــدعوى ويمـــس ســـالمة االســـتنباط فيقـــوده الـــى نتيجـــة ال تـــتالءم مـــع المقـــدمات المطـــروح عليـــه 
   المطروحة عليه
 )بو ظبيأ.  ق ١ س٢٠٠٧ لسنة ١١١الطعن رقم ) مدني  ( ٢٠٠٨ / ٢/ ٣جلسة 

 وكذا 
المقــرر أن فســاد الحكــم فــي االســتدالل يتحقــق إذا انطــوت أســبابه علــي عيــب يمــس ســالمة  

دالله باألدلة التي قدمت في الدعوى غير مؤد إلي النتيجة التي استخلصـت االستنباط بأن يكون است
منها أو أن تنطوي هذه األسباب علي عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لـدي المحكمـة أول إلـي 

 .عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء علي هذه العناصر 
 )٢٠١٠ لسنة ١٣٦ ، ١٢٤ي الطعن رقم  ف٨/٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) عقاري٢٠١٠ لسنة ٢٢١ في الطعن رقم ٢٤/٤/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ  (
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 وهو العيب الذي حتقق يف احلكم الطعني 

 ذلك أن الثابت 

 أن علي تنص  من قانون املعامالت املدنية ١٠٧٧ املادة أن.. بداية 
 .األجل علي الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول  -١
 .فإذا كان التزامه معلقا علي شرط وجب الوفاء عند تحقق الشرط  -٢

  من ذات القانون علي أن ١٠٨٢كما نصت املادة 
وكــان الكفيــل قــد اشــترط الرجــوع علــي إذا كــان الــدين مضــمونا بتــأمين عينــي قبــل الكفالــة  

 .ل الضامنة للدين األصيل أوال فال يجوز التنفيذ علي أموال الكفيل قبل التنفيذ علي األموا

 وحيث أن املستقر عليه يف قضاء احملكمة االحتادية العليا أن 
وجـوب تنفيـذ العقـد طبقـا لمـا  من قانون المعامالت المدنية قد اقتضـت ٢٤٧ ، ٢٤٦المواد  

 ، وأنه من العقود الملزمـة للجـانبين إذا كانـت أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية
المتقابـلـة مسـتحقة الوـفـاء جــاز لكـل ـمـن المتعاـقـدين أن يمتنـع عــن تنفـيـذ التزامـه إذا ـلـم يـقـم االلتزامـات 

 .المتعاقد األخر بتنفيذ ما التزم به 
 )٢٦/١١/٢٠٠٦ ق عليا تجاري جلسة ٢٨ لسنة ٢٦٤الطعن رقم (

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٤٢٠وحيث نصت املادة .. هذا 

�
���1�(����א�+�ط� ����/��
د�א<��o و�زوא���;���~Lو����;�%A.�

  من القانون ذاته علي أن ٤٢٢كما نصت املادة 
مسـتقبلة ويتراخـى أثـره حتـى  غيـر قـائم أو بواقعـة بشـرطالتصرف المعلق هو مـا كـان مقيـدا  

 .يتحقق الشرط 

  علي أن٢٢٣ونصت أيضا املادة 
لـي خطـر الوجـود ال متحققـا وال يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوما ع

 .مستحيال 

  علي أن ٤٢٧ونصت كذلك املادة 
 .عند ثبوت الشرط المعلق بالشروط يثبت  
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  بأن ٤٢٨وأخريا قررت املادة 
 .يلزم مراعاة الشرط بقدر االمكان 

 ملا كان ذلك 
ن وبتطبيــــق جملــــة المفــــاهيم القانونيــــة أنفــــة الــــذكر علــــي مــــدونات عقــــد الكفالــــة المحــــررة مــــ 

 ...الوارد به معلق علي أكثـر مـن شـرط ) الكفيل(هذا الطاعن يتضح وبجالء أن التزام  .. طاعنال
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 ملا كان ذلك 

وكان الثابت من أوراق الدعوى الراهنـة أنهـا قـد خلـت مـن ثمـة  
مستند يفيد التزام البنـك بتنفيـذ أي مـن الشـروط المعلـق عليهـا التـزام 

 . بالكفالة وتنفيذها طاعنال
 األول ضده طعون فلئن كان البنك امل

ادعـــي بالئحـــة دعـــواه المبتـــدأة أنـــه بـــذل العديـــد مـــن الطـــرق الوديـــة مـــع المـــدين األصـــلي قـــد  
 .إال أن محاوالته لم تفلح ) ....شركة (

 إال أن ذلك جاء جمرد قول مرسل 
غـيــر ـقــائم عـلــي أي دلـيــل وال يتســـاند عـلــي أي ورـقــة أو مســـتند أو إـنــذار أو إخـطــار أو  

كن معه القول بأن البنـك مـارس أي محاولـة وديـة محضر اجتماع أو أي شيء من هذا القبيل يم

 .مع المدين األصلي 

 وإزاء خلو األوراق من أي دليل كتابي معترب علي ذلك
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 ليس هذا فحسب  
 ..  هو تجريـد المـدين مـن أموالـه بالكفالـةطاعنبل أنه من الشروط الموقوف عليها التزام ال 

وـهـو أيضــا ـمـا ـلـم يفعـلـه البـنـك ولـجـأ نـحـو مقاضــاة .. ـثـم الرجــوع بمــا تبـقـي مــن دـيـن عـلـي الكـفـالء 

 .المدين األصلي والكفالء علي حد السواء 

 كله أضف إيل ذلك 
أن يقوم البنك بتوجيـه إخطـار إلـي  بالكفالة طاعنأن من أهم الشروط الواقف عليها التزام ال 

 مؤداه أنه قـد رغـب فـي الرجـوع عليـه بالـدين بعـد مـا فشـلت كافـة المحـاوالت مـع المـدين طاعنال

 .األصلي 

  ليس هذا كل شيء
لشـرط الموقـوف عليـه  حتـى يتحقـق اخمسة عشـر يومـابل يجب أن يمر علي هذا اإلخطـار  
 االلتزام 

  ملا كان ما تقدم 
يلتزم بأي من الشروط الموقوف عليها التـزام لم أوال  ضده طعونوكان الثابت أن البنك الم 

 االمتنـاع عـن تنفيـذ الكفالـة لعـدم تحقـق تلـك طـاعناألمـر الـذي يحـق معـه لل ..  بالكفالـةطاعنال

ٕزية وال مستحيلة وانما كـان فـي االمكـان تنفيـذها السيما وأن هذه الشروط ليست تعجي.. الشروط 
 .وااللتزام بها من جانب البنك 

 ملا كان ذلك 
ســــبق ســــردها دـفـــوع وعـلـــي اـلـــرغم ـمـــن أن عـقـــد الكفاـلـــة المحــــرر ـمـــن الطــــاعن ـمـــدفوع بعــــده  
إال أن .. وعـلـي األـخـص منـهـا أـنـه موـقـوف عـلـي أكـثـر ـمـن ـشـرط ـلـم يتحـقـق أي منـهـا .. تفصـيال 

وهــو مــا يؤكــد فســاد هــذا الحكــم .. اعتكــز عليــه ســندا لقضــائه حيــال الطــاعن الحكــم الطعــين قــد 

الطعين في استدالله وقيامه علي أدلة غير سائغة ال تؤدي بحال  من األحوال إلـي النتيجـة التـي 

ذلك أن عقد الكفالـة ال يرتـب اآلثـار التـي استخلصـها الحكـم الطعـين وقضـت بالبنـاء .. انتهي إليها 
 وـمــن ـثــم ..طـــاعن ـبــأن يتحمـــل جـــزء ـمــن مديونـيــة الشـــركة المطـعــون ضـــدها الثانـيــة عليـهــا ـبــإلزام ال

 يضحي ظاهرا اعتكاز الحكم الطعين إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية لالستناد 
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 .وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .. عليها 

الوجه الثاني للفساد   

ثابت فيهـا ، ذلـك احلكم الطعني خالف الثابت باألوراق وأهمل ما هو 

أن ـعـدم اـختـاذ البـنـك املطـعـون ـضـده األول ـمثـة إـجـراءات للمطالـبـة 

باملديونية املزعومـة رغـم اسـتحقاقها منـذ عـام   وكـذا قيامـه مبـنح 

الشركة املدينة تسهيالت جديـدة ، دليلـني علـي قيـام البنـك مبـنح 

الشركة فرصة وإمهاهلـا يف سـداد الـدين ، مبـا يـربئ سـاحة الكفيـل ، 

 كله ما صـدر علـي خالفـه احلكـم الطعـني مبـا يسـتوجب نقضـه وهذا

 .وإلغائه 

  أن تمييزذلك أن املقرر يف قضاء ال
ًالمقــرر وتقــديرا لألهمـيـة البالغــة لتســبيب األحكــام وتمكيـنـا لمحكمــة اـلـنقض مــن الوقــوف علــى  ً

ه يجـب صحة األسس التي بنيت عليها ومراقبة سالمة تطبيـق القـانون علـى مـا صـح مـن وقـائع، فإنـ
أن تتضــمن األحكــام مــا يطمــئن المطـلـع عليهــا أن المحكمــة قــد أحاطــت بوقــائع اـلـدعوى وأدلتهــا عــن 
بصـــر وبصـــيرة، وأنهـــا تناوـلــت مـــا أـبــداه الخصـــوم مـــن دـفــوع ومـــا ســـاقوه مـــن دـفــاع جـــوهري ـثــم إـيــراد 
األســـباب التـــي تبـــرر مـــا اتجهـــت إليـــه مـــن رأي وبيـــان المصـــدر الـــذي اســـتقت منـــه قضـــاءها وأنهـــا 

فدت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحـق فـي الـدعوى وبـذلت كـل الوسـائل للتوصـل إلـى مـا استن
ًترى أنه الواقع فيها واال كان حكمها معيبا بالقصور المبطل ٕ . 

 ) بو ظبيأ.  ق ٥ س ٢٠١٠ لسنة ١٢٨١الطعن رقم ) تجاري  ( ٢٤/٣/٢٠١١جلسة (

  أن تمييزذلك أن املقرر يف قضاء ال
عـدم فهـم العناصـر الواقعيـة الثابتـة فـي االسـتدالل التـي تعيـب الحكـم د فـي من صور الفسـا

أوراق الدعوى ومستنداتها أو تقارير الخبرة المقدمة فيها أو إلي استخالصها للنتيجة من مصـدر 

 . أو موجود ولكن ال يؤدي إلي هذه النتيجة غير موجود
 ) تجاري٢٠١٠نة  لس٧٥ ، ٥٦ في الطعن رقم ١٥/٦/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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  قد تواترت علي أن نقضوكانت أحكام ال.. فإذا كان ذلك 

 القاعدة أن عدم مقاضاة املدين أو إمهاله لسداد الدين 

 يربئ ذمة الكفيل حيث قالت بأن
مــن المقــرر أن العقــد فيمــا بــين اـلـدائن والمــدين األصــلي الــذي يتضــمن مصــالحه مــع المــدين  

 . بعدم مقاضاته يبرئ الكفيل إال إذا وافق الكفيل علي هذا العقد أو وعدا بإمهاله أواألصلي ، 

  )٢٦/١/١٩٩٢ حقوق  جلسة ١٩٩١ لسنة ٢٨٩الطعن رقم (

 وحيث أنه من الثوابت أيضا .. هذا 
 أن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وبحث 

رف علي حقيقة مقصود الطرفين منها طالمـا لـم تخـرج فـي مستنداتها المقدمة فيها وتفسيرها للتع

 ومـادام مـا انتهـت إليـه سـائغا ومقبـوال تفسيرها عن المعنـي الـذي تحتملـه عبـارات العقـد أو المسـتند
 .بمقتضي األسباب التي بنت عليها قضاءها 

 )٢٩/١٢/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ١٠٦حكم التمييز في الطعن رقم (

  علي أن ضنقوكذا استقرت حمكمة ال
إذا ـكــان هـنــاك محـــل لتفســـير العـقــد المـبــرم ـبــين الطـــرفين ، فإـنــه يتـعــين وعـلــي ـمــا تقضـــي ـبــه  
البحث عـن النيـة المشـتركة للمتعاقـدين دون الوقـوف  من قانون المعامالت المدنية ٢٦٥/٢المادة 

 مـن عند المعني الحرفـي لأللفـاظ مـع االسـتهداء فـي ذلـك بطبيعـة التعامـل وبمـا ينبغـي أن يتـوافر

 .أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعامالت 

 )١٣/١٢/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٢٧٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضـح أن البنـك .. وبتطبيق القواعد واألصول والثوابت أنفة الذكر علي أوراق النـزاع الماثـل  

وأنهـا امتنعـت عـن سـداد مـا عليهـا مـن   عـام  منـذ....يـزعم بأنـه يـداين شـركة طعون ضده األول الم
 .ورغم ذلك لم يسع نحو مقاضاتها أو مطالبتها أو غيرها بالمديونية المزعومةمديونية 

 ليس هذا فحسب 
عـلـي ـفـرض (ـبـل أن البـنـك وبعــد تســع ســنوات كامـلـة عـلـي اســتحقاق تـلـك المديونـيـة المزعومــة  

ة تسـهيالت جديـدة بعشـرات الماليـين مـن  وافق علي منح الشـركة المدينـة األصـلي)صحة وجودهـا

 .الدراهم 
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 وهذا يؤكد مبا ال يدع جماال للشك 

حصـــول اتـفــاق فيمـــا بـــين البـنــك اـلــدائن وـبــين الشـــركة المديـنــة  
وهـذا االتفـاق .. األصلية مؤداه عدم المقاضاة واإلمهال في السداد 

 .يستقي من األوراق ومن طبيعة التعامل 
 ويرتتب عليه بالضرورة 

ذـلـك أن هــذا االتـفـاق المــذكور يؤكــد قـبـول البـنـك .. راء ذـمـة الكفـيـل وخروـجـه ـمـن الكفاـلـة إـبـ 
ٕواقدامه طواعية نحـو التعامـل معهـا وامهالهـا وعـدم مقاضـاتها فـال ء للشركة السيبالموقف المالي  ٕ

اإلقـدام نحــو مطالبـة الكفـيـل بمـا ارتضــي البنـك وتواـفـق عليـه ـمـع الـمـدين .. يجـوز بـعـد ذـلـك االتـفـاق 
 .صلي األ

 ومن ناحية أخري .. هذا 
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 ملا كان ذلك 
ـ  ه ثاـبـت ـبـاألوراق ، ـفـإذا كاـنـت محكـمـة الموضــوع اســتعملت ســلطتها وـكـان ـمـا تـقـدم جميـع

ـي  ـت عـل ـؤدي إليــه ، وعمـل ـداعي واســتخالص منهــا مــا ـت المطلقــة فــي بحــث وتمحــيص أوراق الـت

تفـسـير تصــرفات البـنـك المطـعـون ضــده األول ومنـحـة للشــركة المطـعـون ضــدها الثانـيـة تســهيالت 
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فإن ذلك كله كـان سـيؤدي بمحكمـة الحكـم .. ة لم تسدد التسهيالت القديمجديدة رغم زعمه بأنها 

ـا أن مســلك البـنـك فـيـه إمهــال للـمـدين األصــلي وتجــاوز عــن ـتـأخيره ـفـي  الطـعـين إـلـي التأـكـد يقيـن

 .ومن شأن ذلك أن يبرئ ذمة الكفيل .. السداد 

 وهذا ما مل تفطن إليه حمكمة املوضوع
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الوجه الثالث للفساد   

اد حمكمة احلكـم الطعـني ويف سياق متصل ، فإنه ملن األدلة علي استن

علي أدلـة غـري سـائغة مـن الناحيـة املوضـوعية تاركـة ورائهـا األدلـة 

ـك  ـا مل تفـطـن إيل أن البـن ـاألوراق ، أنـه ـي ـهلـا ـصـدي ـب الـسـائغة والـت

املطعون ضده األول قد ساهم بشكل مباشـر يف اإلجهـاز علـي الشـركة 

ق املطعون ضـدها الثانيـة ماليـا مبنحـه إياهـا تسـهيالت جديـدة تفـو

السيما وأنه يزعم بأنها مل تسـدد التسـهيالت القدميـة ، . إمكانياتها 

وهو ما ميس سـالمة االسـتنباط لـدي احلكـم الطعـني مبـا يسـتوجب 

 .نقضه 

  املوقرة أن تمييزفمن املقرر يف قضاء حمكمة ال
إذا شـابها عيـب يمـس سـالمة االسـتنباط أن أسباب الحكـم يلحـق بهـا الفسـاد فـي االسـتدالل 

مــا يتحقــق إذا كونــت المحكمــة عقيــدتها فــي النــزاع علــي أدلــة غيــر صــالحة مــن الناحيــة وهــو 

 .الموضوعية لالقتناع بها أو علي اعتبارات غير سائغة 

 ) مدني٢٠١٠ لسنة ١٢١ ، ١١٥ الطعن رقم ٢٦/١٢/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وهذا العيب حتقق بال شك يف احلكم الطعني 

 قد نصت علي أن ن قانون املعامالت املدنية  م١٠٨٩ذلك أن املادة 
ٕواال ســقط حـقـه ـفـي الرجــوع عـلـي عـلـي اـلـدائن إذا أفـلـس مديـنـة أن يتقــدم ـفـي التفليســة بديـنـه  

 .الكفيل بقدر ما يترتب علي تراخيه من ضرر 
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 ملا كان ذلك 
  م  منـذ عـا....يزعم أنه يداين شـركة األول ضده طعون وكنا قد أوضحنا سلفا بأن البنك الم 

وهو ما يؤكد اضـطراب ) علي فرض صحة مزاعم البنك (وأن هذه الشركة توقفت عن سداد ديونها

 .موقفها المالي وأنها مشرفة علي اإلفالس 

 وظل احلال علي ما حاول البنك وصفه 
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    بل أنه قام يف مطلع عام 
بمــنح الشــركة المدينــة األصــلية تســهيالت ائتمانيــة جديــدة وهــذا خطــأ مــن جانــب البنــك  

 ـفـي الرـجـوع عـلـي –ده ابـتـداءا  بـفـرض وـجـو–تحمـلـه وـحـده ويســقط حـقـه ي طـعـون ضــده األولالم

 .الكفيل 

  أنها استقرت علي أن نقضفالثابت يف قضاء حمكمة ال
ٕمـــن المقـــرر فـــي قضــــاء هـــذه المحكمـــة أن قطـــع الحســــاب الجـــاري واقـــرار المـــدين بالرصــــيد  

 الناشــئ عــن الحســاب الجــاري بكــل توابعــه أن ينقضــي االلـتـزام األصــليالمســتخرج مـنـه يترـتـب علـيـه 
 .لتزام جديد بهذا الرصيد مصدره اإلقرار وأن يحل محله ا

 )٢٣/٥/٢٠٠٤ جلسة ٢٠٠٣ لسنة ٥٧٨الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الكفالة عقد يكفل فيه شخص تنفيذ التـزام بـأن يتعهـد للـدائن بـأن يفـي بهـذا االلتـزام إذا لـم يـف  

ـة باعتبارهــا عقــدا تابعــا لعقــد االلتــزام األصــلي فهــي تــدور معــه والمــدين بــه  جــودا وعــدما والكفاـل

 .وتنتهي بانقضائه سواء بالوفاء به أو بتجديده وبتغيير أحد عناصره 

 ) تجاري٢٠٠٤ لسنة ٣٤٠ الطعن رقم ٢٢/٥/٢٠٠٥حكم تمييز بتاريخ (

 هذا 
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 ملا كان ذلك 
دي محكمـة الحكـم الطعـين قـد عيـب جسـيم لـوحيث أن ما سلف بيانه يؤكد وبحق أن هناك  

إال أنـهـا بســبب ، ذـلـك أن جمــاع مــا تـقـدم كــان ثابـتـا أمامهــا ـبـاألوراق ـلـديها ـمـس ســالمة االســتنباط 

.. حجب نفسها عن دراسة وبحث ما ثبت لديها عجزت عن اسـتنباط األدلـة السـائغة أنفـة البيـان 
 .ٕوهو ما يجعل حكمها معيبا مستوجبا نقضه والغائه 

 لفساد   الوجه الرابع ل

احلكم الطعني أفسد يف استدالله حينمـا اعتكـز يف قضـائه علـي عقـود 

كفالة منسوخة ومنتهية أثارها وذلك مبوجب القـانون واملسـتندات ، 

الذي تبلغ قيمة / .... .. ومبوجب عقد الكفالة اجلديد احملرر من السيد 

ت مخسة ومثانون مليون درهم والذي كان من شأنه إلغاء كافـة الكفـاال

 .السابقة عليه 

 حيث أن املقرر يف قضاء التمييز أن 
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 إلغاء)  مدني٢٠١٠ لسنة ٨٨ الطعن رمق ٦/٦/٢٠١٠بي بتاريخ محكمة تمييز د(

  العيب الذي حتقق يف احلكم الطعني وهذا عني

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ١٠٨٠نصت املادة حيث 
 . معجال كان أو مؤجال فإن التزام الكفيل يتبع التزام األصليإذا وقعت الكفالة مطلقة 

  نصت علي أن ١٠٩٩كما أشرنا إيل أن املادة 
 :تنتهي الكفالة بما يأتي 

  ........... -أ 
  ...........-ب
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 .بزوال العقد الذي وجب به الحق علي المكفول  –ج 

  علي أن نقضويف هذا املقام استقرت أحكام ال
الكفالة عقد يكفل فيه شخص لتنفيذ التزام بأن يتعهد للـدائن بـأن يفـي بهـذا االلتـزام إذا لـم يـف 

والكفاـلـة باعتبارـهـا عـقـدا تابـعـا لعـقـد االلـتـزام األصــلي فـهـي ـتـدور مـعـه وـجـودا وـعـدما ن ـبـه ، الـمـدي

ـده ـه أو بتجدـي  وبتغيـيـر أحــد عناصــره مــا لــم يتفــق علــي بقائهــا وتنقضــي بانقضــائه ســواء بالوـفـاء ـب
والكفالة ال تفترض بل يجب أن تكون صـريحة كمـا يجـب تفسـيرها تفسـير ضـيقا ضامنة لاللتزام ، 

 .حدود ما التزم به الكفيل وعند الشك يرجح المعني الذي يخفف عن الكفيل أي في 

 ) تجاري٢٠٠٤ لسنة ٣٤٠ الطعن رقم ٢٢/٥/٢٠٠٥تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضت بأن 
علـي قطعـة واسـتبداله بتسـهيل مصـرفي إذا اتفق البنك مع عميله الـذي لـه حسـاب جـاري ،  

ن الحساب الجاري ، فـإن ذلـك يترتـب عليـه تجديـد أخر في صورة قرض بالرصيد المدين الناتج ع

 والناشــئ عــن الحســاب الجــاري وحـلـول الـتـزام الـتـزام العمـيـل بتغيـيـر مصــدره وانقضــاء االلـتـزام األول
 .أخر جديد بشروطه محله ، ومصدره عقد القرض 

 ) تمييز دبي٦/٤/١٩٩٦ حقوق ١٩٩٥ لسنة ٢٧٧ ، ٢٧٦الطعنان رقما (

 ملا كان ذلك 
 للشــركة المديـنـة األصــلية لصـالح البـنـك المســتأنف ضــده أن ـكـل الـتـزامت ـبـاألوراق وكـان الثاـبـ 

 .وهذا االلتزام كان يقابله ويولد معه تابعا له عقد كفالة .. كان يتم بعقد تسهيل أو فتح اعتماد 

  حىت      ففي غضون الفرتة من عام 
 تسـهيالت وفـتح اعتمـادات مع البنك المستأنف عـدة عقـود) ....شركة (أبرم المدين األصلي  

  .  حتى عام   بدءا من تاريخ 
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 وقد نتج عن عقود االلتزام األصلية أنفة الذكر

 عقود كفالة تابعة هلا طاعن أن حرر ال

  ا بانقضائهيوتدور معها وجودا وعدما وتنقض

 وهي كالتايل 

عن دين    حرر في عام م) ثالثة وعشرون مليون درهـم( مليون درهم ٢٣ عقد كفالة بمبلغ :األول 

  .-/-/-مستحق في 

 -/-/-مـحـرر بـتـاريخ ) ســتة وعشــرون ملـيـون درهــم( ملـيـون درهــم ٢٦ عـقـد كفاـلـة بمبـلـغ :الـثـاني 

  .-/-/-عن دين يستحق في 

) ثمانية عشر مليـون وثمانمائـة وسـبعون ألـف درهـم( درهم ١٨٨٧٠٠٠٠ عقد كفالة بمبلغ :الثالث 
  . ق في غضون عام  عن دين يستح-/-/-محرر بتاريخ 

 ملا كان ذلك 
.. األصــلية االلتزاـمـات ســخت بعضــها بعضــا تبـعـا النقضــاء نوحـيـث انقضــت هــذه الكـفـاالت و 

ـإذا كاـنـت الكفاـلـة  .. تحــل محــل الكفاـلـة القديـمـة – وال مــراء فــي ذـلـك –وباـتـت الكفاـلـة الجدـيـدة  ـف

 !!.تحرير كفالة جديدة ؟لالقديمة باقية فما الداعي 

 انقضت االلتزامات األصلية وحيث .. هذا 

 فيما بني البنك والشركة املدينة األصلية 

 لعدة أسباب سبق وأوردناها تفصيال 

 أهمها هو سداد هذه االلتزامات 
يتضــح أن .. فإنـه بمراجعـة مـفـردات الحسـاب الجــاري الـذي كانـت كاـفـة التعـامالت ـتـدرج فيـه  

   حـتـى   عـن الفتـرة مـن طعـون ضـده األوللمإجمـالي مسـحوبات الشـركة المدينـة األصـلي مـن البنـك ا
 وصلت مبلغ قدره 
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 يف حني أن مدفوعات الشركة املدينة األصلية لدي البنك 

 عن ذات الفرتة وصلت مبلغ قدره  أوال ضدهطعون امل
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 وبطرح املسحوبات من املدفوعات .. هذا 

هــي فــي حقيقــة   يتضــح أن الشــركة المدينــة األصــلية بتــاريخ  
 .أوال ضده طعون للبنك المهي الدائنة األمر 

 ؤكد يوهذا األمر 
التي حررت عنها وبالتبعية لها عقود  –جاال ألي شك أن االلتزامات األصـلية بما ال يدع م 

وهـو مـا يسـتتبع بالضـرورة انقضـاء  ..  قد انقضت وانتهت تماما– طاعنالكفاالت أنفة الذكر من ال
 .هذه الكفاالت جميعا وأنها باتت والعدم سواء 

 السيما 
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 ليس هذا فحسب
هـي .. بل أن الثابت أن المديونية التي يطالب بها البنك المستــأنف ضـده فـي دعـواه الراهنـة  

ـتح اعتمــاد  – بفــرض صــحتها –مديونـيـة  ناتجــة عــن التزامــات جدـيـدة تحــرر عنهــا ـثـالث عـقـود ـف

 بصفته صاحب ومدير شركة  (..../ موقعه من د  .. جاري مدينبحساب 
 : بيانها كالتالي -/-/- حررت بتاريخ منفردا) .. ....
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  لاللتزامات القدمية هاسخنوهذه االلتزامات اجلديدة ال
وهــذه الكفالــة  .. خت أيضــا كاـفـة الكـفـاالت القديمــةنســ.. قــد كفـلـت بكفاـلـة تضــامنية جديــدة  

واقـــر مـــن خاللهـــا أنـــه يضـــمن ..  بشخصـــه ..../ ومذيلـــه بتوقيـــع الســـيد    الجديـــدة مؤرخـــة فـــي 

ــك الم.... شـــركة ــدي البـن ــغ طعـــون ضـــده األول ـل ــي حـــدود مبـل خمســـة ( درهـــم ٨٥٠٠٠٠٠٠ ـف

 .علي وجه التكافل والتضامن ) وثمانون مليون درهم

 واجلدير بالذكر 
بـين الشــركة المديـنـة طعـون ضــده األول وأن كافـة العـقـود الجديـدة الموقـعـة فيمـا ـبـين البـنـك الم 

ـي تلــك ..  بشخصــه ..../ األصــلية أو الكفالــة الموقعــة مــن الســيد  ـم تشــر مــن قريــب أو بعيــد إـل ـل

 .الكفاالت القديمة التي انقضت وانتهت بانقضاء وانتهاء االلتزامات القديمة 

 وهذا األمر يؤكد 
ـي اســتبدال االلتزامــات القديمــة مــع المــدين األصــلي طعــون ضــده األول اتفــاق البنــك الم  عـل

رة انقضــاء االلتــزام األول بكــل أـثــاره وهــو مــا يترتــب عليــه بالضــرو بتســهيالت مصــرفية جديــدة

 ـمـا اســتقرت علـيـه ووهــ .. وحـلـول االلـتـزام الجدـيـد محـلـه وبكفالـتـه الجدـيـدة دون ـسـواها.. وتوابـعـه 
 .ا سلف بيانه م علي نقضمحكمة الأحكام 

 ملا كان ذلك و
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 اخلامس    الوجه 

احلكم الطعني أفسد يف استدالله حينما قررت احملكمـة التـي أصـدرته 

بأنها تأخذ بتقرير اخلبـري حممـوال علـي أسـبابه الطمئنانهـا لسـالمة 

ثم تعود لتقضي مبا يناهض تقرير اخلربة متاما وعلـي عكـس .. أحباثه 

 ما يؤدي إليه 

 أن حمكمة النقض علي حيث تواترت أحكام 
ر فـي قضـاء هـذه المحكمـة أن لمحكمـة الموضـوع كامـل السـلطة فـي تحصـيل وفهـم من المقر

 والمسـتندات المقدمـة إليهـا - بمـا فيهـا تقريـر الخبـراء –الواقع في الدعوى وبحث تقـدير سـائر األدلـة 
ًتقديما صحيحا واألخذ بما تطمـئن إليـه منهـا ومـا تـراه متفقـا مـع الواقـع فـي الـدعوى بـال معقـب عليهـا  ً

  من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت باألوراقفي ذلك
 )بو ظبيأ.  ق ٣ س ٢٠٠٩ لسنة ٩٢٦الطعن رقم ) تجاري  ( ١٩/١١/٢٠٠٩جلسة 

  وكذا 
 انه ولئن كان فهم الواقع في الـدعوى – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة –من المقرر  

وتـقـارير الخـبـراء المقدـمـة فيـهـا تـقـديما صــحيحا ـهـو ـمـن أـمـور لمســتندات وتـقـدير األدـلـة والـقـرائن وا

، وأن تأخذ بما ترتاح إليه منهـا وطـرح مـا عـداه ، إال الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها 
أن شــرط ذلــك أن يكــون استخالصــها ســائغا وأن تكــون األســباب التــي أوردتهــا فــي هــذا الصــدد مــن 

ـه أن نتهــت إلـيـه ، شــأنها أن ـتـؤدي إـلـي مــا ا وأن يـكـون حكمهــا فـيـه بذاـتـه مــا يطمــئن المطـلـع علـي

المحكمة قد محصـت األدلـة والمسـتندات وتقـارير الخبـراء المقدمـة إليهـا توصـال إلـي مـا تـري أنـه 

وحصــلت منهــا مــا ـيـؤدي إـلـي النتيجــة الـتـي بـنـت عليهــا قضــاءها وأال الواـقـع الملـمـوس ـفـي اـلـدعوى 
ـفـإذا مــا اقتصــر قضــاؤها عـلـي مجــرد اإلحاـلـة .  الثاـبـت ـفـي اـلـدعوى يكــون مــا حصــلته مخالـفـا للواـقـع

إـلـي تقريــر الخبيــر المقــدم فــي الــدعوى ألســبابه ، دون بـيـان وجــه مــا اســتدل بــه الحكــم علــي الحقيقــة 
الـتـي خـلـص إليهــا أو عوـلـت ـفـي قضــائها عـلـي تقرـيـر الخبـيـر عـلـي وـقـائع أستخلصــها مــن مصــدر ال 

ا أثبتــه أو كانــت أســبابه قــد انطــوت علــي عيــب يمــس ســالمة وجــود لــه أو موجــود ولكنــه منــاقض لمــ
االستنباط مبنيا علي مجرد االحتمال واالستنتاج ، ويتحقق ذلك إذا استند إلي أدلة غير صـالحة مـن 
الناحية الموضـوعية لالقتنـاع بهـا أو اسـتخالص واقعـة أو نتيجـة ال تـؤدي إليهـا ودون اإلفصـاح عـن 

إليه وأدلته ، أو لم يـتفحص أو يـرد علـي الـدفاع الجـوهري الـذي المصدر الذي استقي منه ما خلص 
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طرحه الخصم أمام محكمة الموضوع أو أمام الخبير المنتدب في الدعوى ، والذي لو صح لكـان لـه 
أـثـر ـفـي تـقـدير عمــل الخبـيـر والنتيجــة الـتـي خـلـص إليهــا ، وبمــا يفـيـد أـنـه ـقـد أحــاط بحقيـقـة الواـقـع ـفـي 

ون أن تكشــف المحكمــة عــن وجهــة نظرهــا فيمــا أبــدي أمامهــا مــن الــدعوى عــن بصــر وبصــيرة ، ود
دفـاع ، مكتفـيـة فـي أســبابها بعبـارات مقتضــبة مجمـلـة ال تكشـف عـمـا اسـتقرت علـيـه عقيـدتها ـفـي هــذا 
الدفاع والمستندات والنتائج التي أنتهي إليها الخبير في تقريره والتي عولت علي أسـبابه فـي قضـائها 

 رقابتهـا فـي هـذا الخصـوص ، فـإن حكمهـا يكـون مشـوبا بالقصـور فـي بما يعجز محكمة التمييز عن
 .التسبيب ، والفساد في االستدالل واإلخالل بحق الدفاع 

 ) تجاري٢٠١٠ لسنة ٣٠٤ في الطعن رقم ١٤/١٢/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
ضـح أنـه قـد شـابه وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفـة الـذكر علـي مـدونات الحكـم الطعـين يت

ما هـو نصـه .. فساد مبطل في االستدالل ذلك أنه أورد في ختام صفحته الثامنة وبداية التاسعة 

 :كالتالي

�..�t������1����(��د�;����(م����A�1�����8oא���W(���Xא����������(ن���"�)���و�

ع������
��'����(ط�א�$�������tא�����������l(�)زل��)������(�3و��אV;¥א�

�������8ol8���'���.
.)��(:�kא�����א�/��(ل���U אض�و¥��;Vא��i��'�و�
������1���uqא�Q���������'���#א�3א����=���1��B��� �|�����א��[qو ن�א

���������)([ �1�;�V
8s����3#� 8'� *����2��.�8وojא�����g�5�و�
���!�i6س���)[ �Ww�1�;�T(/א�א�#-�
ن�א���16o�.�

  مبا ال يدع جماال للشك-وحيث أن تقرير اخلبري التكميلي أشار .. هذا 

 من خالصة ما انتهي إليه إيل أن ) ٢ – ٥ (يف البند) ٢٥(يف الصفحة رقم 

ال يتحمـل أي ) الطاعن حاليا/ .... (المستأنف األول 
مســــــــــــــــــئولية عــــــــــــــــــن المديونـيـــــــــــــــــة الـبـــــــــــــــــالغ ـقـــــــــــــــــدرها 

ــــــي توصـــــــلت إليهـــــــا ٤٤ر٩٩٩ر٧٧٠ر١٤  درهـــــــم والـت
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اللجنـــة فـــي تقريرهـــا األصـــلي ، كمـــا أن أي تســـهيالت 
ائتمانية كانت مضمونه بكفالته تكون انقضـت ، وتبعـا 

ـــذل ـــك ٢٦ك تنقضــــي كفالـتـــه بمبـلـــغ ـل  ملـيـــون درهــــم وذـل
صـفحات ) ٩-١(لألسباب الواردة في هـذا التقريـر بنـد 

١٣، ١٢، ١١ .  
 وبرغم ما جزم به تقرير اخلبري التكميلي وبرغم ما زعمه احلكم الطعني 

 من أنه أخذ بتقرير اخلبري حمموال علي أسبابه 
 بـال سـند –بير جملة وتفصيال ، حيـث انتهـي إال أن ذلك الحكم قد خالف ما أورده السيد الخ 

 إلي أن كفالـة الطـاعن سـارية ولـم تنقضـي وأنـه يتحمـل مـن ديـون الشـركة المطعـون ضـدها الثانيـة –
ثـم اختـتم بتأييـد الحكـم االبتـدائي محمـوال علـي ..  مليون درهـم ٢٦) المزعومة(ما يوازي قيمة الكفالة 

 .أسبابه 

 وهذا من احلكم يعترب أبلغ صور 

 التناقض والتضارب وخمالفة الثابت باألوراق 
بأـنـه يـعـول عـلـي تقرـيـر الخـبـرة محمــوال عـلـي أســبابه الـتـي ابتنـيـت عـلـي ـتـارة يـقـرر .. ذـلـك أـنـه 

ينحـي تقريـر الخبـرة جانبـا تمامـا ويقضـي مـن وتـارة أخـري .. أسس فنية ومحاسبية ومصـرفية سـليمة 
 .عندياته بما ال سند له وال دليل عليه 

  القاعدة فإذا كانت
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 ولكن هذا مشروط بأن 

�אqو!אق����u ����)v:)[����3#� �)��)-�����
ن�o�،�
 )٢٠١١ لسنة ٣٤ الطعن رقم ٧/٦/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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 ث قد ثبت وحي
بما ال يدع مجاال للشك أن تقدير محكمة الحكم الطعين ال يمكن بحال مـن األحـوال وصـفه  

وذلك لما شابه من تضارب تناقضت وتماحت به أسبابه وأسقط بعضها بعضـا ففـي .. بأنه سائغا 

وتهـدر تعـود وتخالفـه .. الوقت التي قالت بأنها تأخذ بتقرير الخبرة التكميلي محموال علي أسبابه 

 .ما انتهي إليه شأن الطاعن والكفالة المزعومة في حقه 

 كما أن هذا احلكم ال ميكن القول بأنه له اصل يف األوراق 
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 وعلي األخص 
التي يجب علي محكمة الموضـوع أن تأخـذ بـه .. تقرير الخبرة الفنية المحاسبية والمصـرفية 

ذلك أن هـذا الخبيـر بحـث عناصـر التـداعي مـن الناحيـة ا انتهي إليه ، وتعول عليه وفق صحيح م

ـلـذلك فقــد كــان .. الحســابية والمصــرفية وهــي أـمـور تخــرج عــن نطــاق الخـبـرة القانونـيـة للمحكـمـة 
إال أنهـا لـم تكتـف بطـرح تقريـر .. عليها األخذ بتقرير الخبرة في هذه المسائل الخارجـة عـن مـداركها 

بــل زعمــت علــي خــالف الثابــت بــاألوراق أن تقريــر الخبيــر يتماشــى مــع مــا الخبيــر وعــدم األخــذ بــه 
وهـــذا قـــول يجـــافي الحقيقـــة والواقـــع يؤكـــد عـــدم إلمـــام محكمـــة الحكـــم الطعـــين .. انتهـــي إليـــه حكمهـــا 

وهــو مــا ينحــدر بــالحكم إلــي حــد .. بصــحيح واقعــات الــدعوى ومــا أســفرت عنــه أوراقهــا ومســتنداتها 
 .البطالن 

  بقوهلا بأن تمييز حمكمة الوهو عني ما قررته
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 ) تجاري٢٠١٠ لسنة ٣٣٦ في الطعن رقم ١/٢/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 



٢٩٦ 

 

أن احلكم الطعني قد أخل حبقوق الدفاع حينمـا مل يعـنت بـالرد علـي   :ثامنبب الالس

دفاع الطاعن الـذي أورده أمـام حمكمـة أول درجـة والـذي ظـل مطروحـا أمـام 

دفـاع الطـاعن املبـدي باملـذكرات حمكمة االستئناف كمـا مل يـورد أو يـرد علـي 

ن الطاعن قدم مـذكرة املقدمة منه أمام حمكمة احلكم الطعني مكتفيا بالقول بأ

بدفاعه ومل يبني حمتواها رغم أنها حتوي أسبابا مل تطرح أمامها من قبل فلـم 

تعن بإيرادها أو الرد عليها وذلـك علـي حنـو يسـلس حبكمهـا إيل حـد الـبطالن 

 .املوجب للنقض واإللغاء 

  علي أن نقضحيث تواترت أحكام ال
من شأنه إن صـح أن يتغيـر ضوع بدفاع من المقرر أنه إذا تمسك الخصم أمام محكمة المو

ٕبه وجه الرأي في الدعوى فإن علي المحكمة تحقيقه بلوغا إلي غاية األمر فيه واال شاب حكمهـا 
 .القصور في التسبيب واإلخالل بالدفاع 

 كما قضت هذه احملكمة بأن 
كل طلب أو وجه دفاع جوهري يدلي به الخصم لدي محكمة الموضوع ويطلب منهـا الفصـل  

فيه ويكـون الفصـل فيـه ممـا قـد يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى فإنـه يجـب علـي محكمـة الموضـوع 
  .ٕواال كان حكمها قاصر البيانأن تبحثه وأن ترد عليه في أسبابها 

 ) مدني٢٠٠٩ لسنة ١٥٣ الطعن رقم ٢٣/٩/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (

 وقضي كذلك بأن 
لـدي محكمـة الموضـوع ويطلـب منهـا بطريـق الجـزم كل طلب أو وجه دفـاع يـدلي بـه الخصـم  

أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يجـب 
ٕعلــي تلــك المحكمــة أن تبحثــه وتــرد عليــه فــي أســباب حكمهــا واال كــان الحكــم مشــوبا بالقصــور فــي 

 .التسبيب 
 ) مدني٢٠٠٩ لسنة ٢٢٤ رقم  الطعن١٠/٢/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك
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 الوجه األول     

احلكم الطعني أخل حبقوق دفاع الطاعن حينما جتاوز عن طلب فتح باب 

املرافعة املقدم منه حيث تضمن رفض هذا الطلب عدم متكني الطـاعن 

من أبداء دفاعه اجلوهري الذي كان من شأنه أن يتغري به وجـه الـرأي 

 ا ينحدر بهذا احلكم إيل حد البطالن املوجب للنقض يف الدعوى ، مب

  يف هذا اخلصوص بأن تمييزحيث قررت حمكمة ال
تقدير مدي الجدية فـي الطلـب المقـدم إليهـا لمحكمة الموضوع السلطة التامة فـي ولئن كان  

 بــأن يكــون مــا استخلصــته إال أن ذلــك مشــروط بعــد حجزهــا للحكــم بغيــة إعــادة الــدعوى للمرافعــة
 ، بحيـث إذا مـا أرفـق الخصـم بـذلك سـائغا ومتفقـا مـع اعتبـارات العدالـةتهت إليه في هذا الشأن وان

الطـلـب مســتندا جوهرـيـا ممــا ـقـد يتغـيـر ـبـه وجــه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ، فإـنـه يتـعـين عليـهـا أن تـعـرض ـلـه 
كـم لتقول كلمتها فيه تأييدا أو نفيا لصحة ما يدعيه الخصم بموجـب ذلـك المسـتند ، وحيـث أغفـل الح

المطعـــون فـيــه تمحـــيص الطـلــب وداللـتــه ومـــن ثـــم فـــإن الحكـــم يكـــون مشـــوبا بالقصـــور فـــي التســـبيب 
 .واإلخالل بحق الدفاع بما يوجب نقضه 

 ) مدني٢٠٠٥ لسنة ٧٧ الطعن رقم ٢/١٠/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) حقوق١٩٩٤ لسنة ٢٤٦ الطعن رقم ٢١/١/١٩٩٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

   ملا كان ذلك
المـقـرر لتـقـديم مــذكرات وـفـي الـيـوم األخـيـر وكــان الثاـبـت أـنـه إـبـان فـتـرة حجــز اـلـدعوى للحكــم  
العديد من المزاعم التي سبق الـرد عليهـا تقدم البنك المطعون ضده األول بمذكرة ضمنها .. الدفاع 

قانونيــة واإلفاضــة فــي بيــان انعــدام ســندها وأنهــا ال تنــال بحــال مــن األحــوال مــن األصــول والقواعــد ال
وأكـدها وعضـدها تقريـر الخبـرة ) الشـيخ مسـلم سـالم العـامري(والمحاسبية التي سردها دفاع الطـاعن 

 .األصلي والتكميلي 
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 ال يستأهل ردا كان املذكرة تلك وحيث أن مجاع ما ورد ب

 األول ضده طعون إال أن البنك امل
أمـام السـادة الخبـراء وأمـام قد أوري في مذكرتـه جحـدا للصـور الضـوئية المقدمـة مـن الطـاعن  

رغم أنها قد قدمت في مواجهته وفي حضوره ولم يسـبق لـه أن جحـدها .. عدالة المحكمة المـوقرة 

، وهـو مـا حـدا بالطـاعن نحـو تقـديم طلـب فـتح بـاب ولـم يبـد ذلـك إال فـي تلـك المـذكرة .. أو أنكرها 
 االحتياط  وعلي سبيل المرافعة لاللتفات عن هذا الجحد المبدي من البنك ، 

فـإذا أصول تلك المستندات موجـودة تحـت يـده   بأن لمقام الهيئة الموقرةفقد قرر الطاعن  

ضرورة لتقديمها فإن الطـاعن ال يمـانع مـن ذلـك ويلـتمس إعـادة الـدعوى للمرافعـة ما رأت 

 .حتى يتسنى له تقديم تلك المستندات 

 ومل يكتف بذلك بل أوضح احلقائق اآلتية 

  احلقيقة األويل
 -/-/-أن ما يتشدق به البنك المطعون ضده األول من الزعم ببطالن عقد التخـارج المـؤرخ 

 مـن قـانون ٢٢بزعم مخالفته للمادة .. المؤكد علي انقطاع صله الطاعن بالشركة وبأي كفالة لها 

الشركات التي توجب أن يكون للشركة شريك من مـواطني دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ال تقـل 

 % .٥١نسبته عن 

 فإن ذلك أمر غري سديد ومردود عليه 
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 األول ضده طعون وهو األمر الذي خالفه البنك امل
فعلي الرغم من حصول التخارج المذكور وعلم البنك به يقينا وبمستند رسـمي صـادر عنـه 

وـهـو أـمـر .. ـفـي التعاـمـل ـمـع الشــركة وـفـي منحـهـا تســهيالت جدـيـدة .... إال أـنـه اس-/-/-مـنـذ 

 .البنك وحده يتحمل تبعته 
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 احلقيقة الثانية 
ما يزعمه البنـك المطعـون ضـده األول مـن عـدم علمـه بـأمر عقـد التنـازل والتخـارج سـالف أن 

حيـث أن الثابـت أن .. هو أمر غير صـحيح ويخـالف الحقيقـة والمسـتندات  -/-/-الذكر والمؤرخ 
وجـب طلـب مرفـق بـه نسـخة  وذلـك بمحتى قام بإبالغ البنـك بـذلك رسـمياالطاعن ما أن تم التخارج 

وهـذا مـا يـدحض مـزاعم البنـك المطعـون  -/-/-وقد تسلمه البنك رسميا بتاريخ من العقد المذكور 
 .فعلمه بعقد التخارج يقيني .. ضده األول 

 احلقيقة الثالثة  
بـأن تـقـديم     .. بـإقرار قضــائي صــريح .. المطعـون ضــده األول فـي صـلب مذكرـتـه أقـر البـنـك  
 باسـتخدام الوكالـة المنصـرفة ٢٠٠٥طلـب منحـه تسـهيالت جديـدة فـي غضـون عـام .. .. / ..السيد 

رغـم أن هـذه الوكالـة ال يجـوز .. قـد تـم خـارج دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة .. له مـن الطـاعن 

 . إال داخل الدولة فقط – وفق صريح عباراتها –استخدامها 

 دود الوكالة وأكد علي جتاوز حطاعن وهو ما متسك به دفاع ال

 مبا يبطل التسهيالت األخرية املمنوحة من البنك 
األمــر اـلـذي يؤكــد صــحة دفــاع الطــاعن ومواكبـتـه لصــحيح الواقــع .. وحـيـث أقــر البـنـك ـبـذلك 

 والقانون 

 احلقيقة الرابعة  
ـمــن اـســتبعاد للفواـئــد المركـبــة المخالـفــة أكــد الطـــاعن عـلــي صــحة ـمــا جـــاء بتـقــارير الخبــرة  

منـذ زمـن بعيـد ) الشـيخ مسـلم(الصادرة عن الطاعن بانقضاء وانتهاء الكفالة قطعها ومن .. للشرع 
وأن الدين المكفول تم سداده كامال بمـا علي التسهيالت الجديدة / .... .. ومن قبل حصول السيد 

بمـا .. وهـذا مـا لـم يـتم .. بالضـرورة وال يجـوز تجديـدها إال بموافقـة كتابـة مـن الكفيـل ينهي الكفالـة 
 .كد أن تقارير الخبرة قائمة علي أسس فنية سليمة وال ينال منها مزاعم البنك يؤ

 احلقيقة اخلامسة   
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 وهذا غري صحيح ومردود عليه 
فإننا علي يقين من أن المذكرة التي يشير إليها البنـك المطعـون ضـده األول هـي .. بدايـة  

بمعرـفـة ذات فـإن هــذه الـمـذكرة معـده .. إال أنـه عـلـي ـفـرض جـدلي بصــحة ادعاـئـه .. موقـعـة بالفـعـل 

ضــر أـمـام عداـلـة المحكـمـة وـهـو ذاـتـه الموـقـع عليـهـا وتراـفـع ـمـن خاللـهـا ـشـفاهه ـثـم المـحـامي الحا

ذا كله دليل كافي علي عدم صحة ما يدعيه البنـك المطعـون وه.. قدمها إلي عدالة الهيئة الموقرة 
وأن السبب وراء ادعائه هذا أن تلك المـذكرة قـد تضـمنت مـا ينـال مـن دعـواه المبتـدأة .. ضده األول 
عدام سندها وبيان العيوب التي نالـت مـن حكـم أول درجـة ومـا شـابه مـن خطـأ فـي تطبيـق ٕوايضاح ان

إضـافة إلـي .. القانون وقصور في التسـبيب وفسـاد فـي االسـتدالل فضـال عـن اإلخـالل بحـق الـدفاع 
مخالـفــة الثاـبــت ـبــاألوراق والمســـتندات الـتــي قـــدمها الطـــاعن مؤكـــدا انهـيــار اـلــدعوى المبـتــدأة وحكمهـــا 

 .المستأنف 

 طعون ضده األول فلم جيد البنك امل

 سبيال للنيل من هذه املذكرة وتلك املستندات 
والـزعم بجحـد المسـتندات ..  بـأن المـذكرة غيـر موقعـه – علي خالف الحقيقـة -سوي الزعم   

رغم أنها مقدمه في مواجهته ولم يسبق لـه أن أنكرهـا أو جحـدها ، واختـار لـذلك الجحـد ميقاتـا يعجـز 
 . الرد عليه بما يقطع بأن البنك قد عجز عن مجابهة دفاع الطاعن قانونا الطاعن عن

  هلذا كله 
أضطر الطاعن إلي تقديم طلب إلي عدالة محكمة الحكم الطعـين إلعـادة الـدعوى للمرافعـة  

مبديا جماع الحقائق أنفة البيان والتي إذا كانت تلك المحكمة قـد عملـت علـي بحثهـا وتمحيصـها 

تها التقديرية لتغير يقينا وجـه الـرأي فـي الـدعوى ، وهـو األمـر الـذي يقطـع بـأن ٕواخضاعها لسلط

ٕـعـدم اســتجابة محكـمـة الحـكـم الطـعـين لـهـذا الطـلـب فـيـه مصــادرة عـلـي المطـلـوب واخــالل بحـقـوق 
ذـلـك أن ـهـذا الطـلـب ـقـد تضــمن اـلـرد عـلـي ـمـزاعم البـنـك المطـعـون ضــده األول المقدـمـة .. اـلـدفاع 

 – للـرد عليهـا – إغـالق بـاب المرافعـة والتـي لـم يجـد الطـاعن مناصـا بمذكرة دفاعه المودعة بعـد

وهــو ـمـا يؤـكـد وبحــق أن إلتـفـات محكـمـة الموضــوع عــن هــذا .. ســوي ذـلـك الطـلـب المشــار إلـيـه 

 .الطلب يخالف القانون ويعيبه باإلخالل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه 
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 الوجه الثاني لإلخالل

 مـذكرة الـدفاع املقدمـة مـن الطـاعن أغفل احلكم الطعني اإلطالع علي

واكتفي بالقول بأنه قدم مذكرة بدفاعـه دون بيـان حمتواهـا وإيـراده 

مبدونات احلكم الطعني رغم أنها تضـمنت أسـباب لالسـتئناف تنـال 

من حكم أول درجة مل تطرح بصحيفة االستئناف مبا كان يتعـني الـرد 

ل والغموض يف هـذا عليها تفصيال ، أما وأن شاب احلكم الطعني اإلمجا

 .الصدد األمر الذي يعيبه باإلخالل املبطل يف حق الدفاع 

  أن تمييزحيث أن املقرر يف قضاء ال
 دفاع جوهري تمسك به الخصم أمامها أو عن إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد علي  

يكـون التحدث عن المستندات المؤثرة فـي هـذا الـدفاع مـع تمسـك الخصـم بـداللتها ، فـإن حكمهـا 

 .مشوبا بالقصور واإلخالل بحقوق الدفاع 

 ) طعن مدني٢٠١٠ لسنة ٢١٢ الطعن رقم ٢/١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
إغفــال الحـكــم بحـــث دفــاع أـبــداه الخصـــم يترتــب علـيــه بطـــالن الحكــم إذا ـكــان دفاعـــا جوهرـيــا  

 اإلغـفــال قصـــورا ـفــي أســـباب الحكـــم ومـــؤثرا فـــي النتيجـــة الـتــي انتهـــت إليهـــا المحكمـــة إذ يعتـبــر ذـلــك
 أن – لـو صـح –وحيث أن الثابـت أن دفـاع الطـاعن مـن شـأنه ..... الواقعية بما يقتضي بطالنه 

ٕيتغير به وجه الرأي في تقدير المحكمة واذا لم يعن الحكم المطعون فيه ببحثـه فـإن الحكـم يكـون 
 .قد شابه القصور 

 ) مدني٢٠١٠ لسنة ١٠ رقم  الطعن٢٨/٢/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن الحكم الطعين قد اكتفي بالرد علي أسـباب اسـتئناف الطـاعن الـواردة بالئحـة  

استئنافه فقط ، وبخالف كون هذا الرد غير سائغ ويخالف القانون والواقع والمستندات علـي نحـو مـا 
اما أوجه الدفاع واألسباب التي تنال من حكـم فإن الحكم الطعين قد أغفل تمسلف بيانه تفصـيال ، 

ـم يســبق طرحهــا  محكمــة أول درجــة الـتـي أوردهــا الطــاعن وتمســك بهــا بمــذكرات دفاعــه والـتـي ـل

 بالئحة االستئناف 
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 مكتفيا يف هذا الصدد 
 لماهيــة مــا تضــمنته هــذه المــذكرات مــن دون بيــانبقالــه أن الطــاعن قــدم مــذكرات بدفاعــه ،  

 . الحكم الطعين قد عني ببحثها لتغير وجه الرأي في الدعوى و كانلأوجه دفاع جوهرية 

 وحيث أن هذا القول املقتضب وا�مل 
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 وتأكيدا علي أن مذكرات دفاع الطاعن كانت تشمل علي دفاع جوهري 

 وجازم مل ينفك عنه الطاعن وعن التمسك به فإننا نلخص هذا الدفاع 

 الذي مل يرد عليه احلكم الطعني فيما يلي 

 فقد دفع أوال 
ـدين ـة اـل ـاد حواـل ـة األركــان / .... ..  مــن الطــاعن إلــي المــدعو بانعـق فقــة إقــرار وبموامكتمـل

 .بحيث باتت ذمة الطاعن مبرأة تماما من الكفالة أنف الذكر  .. البنك المطعون ضده األول

 كما دفع ثانيا  
 لثبــوت تحصــله علــي كافــة مســتحقاته بعــدم أحقيــة البنــك فــي إقامــة دعــواه المبتــدأة أساســا

م مسـتحقاتها لـدي بموجب حوالة الحق المبرمة بينه وبين الشركة المطعون ضدها الثانيـة السـتال

ـديات والزراعــة  بفــرض –بمــا يقطــع بعــدم أحقيــة البنــك فــي مطالبــة الشــركة أو كفالئهــا  .. دائــرة لبـل
 . بأي مبالغ –صحة هذا الوصف علي الطاعن 

 ودفع ثالثا   
بإقرار البنك المطعون ضده ذاته بأن كان المديونيات المترتبـة علـي التسـهيالت الممنوحـة 

 ، وحـيـث أـقـر ا الثانـيـة كاـنـت ـتـدرج بحســاب ـجـاري ال ـيـزال قائـمـا ومفتوـحـاللـشـركة المطـعـون ضــده
اـلــذي ال يـجــوز التقاضـــي ـبــذلك الســـيد الخبـيــر وقطـــع ـبــأن الحســـاب الجـــاري ال ـيــزال مفتوحـــا األمـــر 

 ـمـن ـقـانون المـعـامالت ٣٩٠بـشـأنه أو المطالـبـة ـبـأي ـمـن مفرداـتـه إال بـعـد إغالـقـه عـمـال بالـمـادة 

 التجارية وما بعدها 
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  رابعا ودفع
وذـلـك ..  مــن ـقـانون المعــامالت المدنـيـة ١٠٩٢باعتـبـاره خارجــا ـمـن الكفاـلـة عـمـال بالـمـادة 

.. لعدم مطالبة البنـك المطعـون ضـده األول بالمديونيـة فـي غضـون سـتة أشـهر مـن اسـتحقاق الـدين 
ت وأكد أن هذا النص يسري علي كافة الديون التجارية والمدنية علـي حـد السـواء وفقـا لمـا تـواتر

 . الموقرة نقضعليه أحكام ال

 ودفع خامسا 
لثبــوت ســدادها لكامــل المــديونيات  للشــركة المطعــون ضــدها الثانيــة وذلــك بانتهــاء كفالتــه

حيـث جـزم الخبيـر المنتـدب بـأن هـذه الشـركة بتـاريخ  .. المزعومة عليها والتي كان يكفلهـا الطـاعن
)  درهــم٩٣٤ر٣٠٦ (نــة للبنــك بمبلــغكانــت دائ) قبــل الحصــول علــي التســهيالت الجديــدة (-/-/-

 .وهذا يؤكد سداد المديونيات التي كانت مكفولة بما ينهي الكفالة حتما وقانونا 

دفع سادسا  
  الممنوحة لها في كانت عن التسهيالت القديمة للشركة المطعون ضدها الثانية بأن كفالته

أمـا التسـهيالت  –ا تقـدم ذكـره  علـي نحـو مـ– والتي ثبت سدادهاغضون أعوام      حتى     فقط 

وليس هناك ثمة دليل كتابي علـي شـمول الكفالـة لهـذه التسـهيالت .. الجديدة فال تشملها كفالته 

 .الجديدة 

ودفع سابعا   
 -/-/- مـنــذ بتخارـجــه ـمــن ـهــذه الـشــركة للشـــركة المطعــون ضـــدها الثانـيــة بانتـهــاء كفالـتــه

 وحـيـث ـلـم يطالـبـه البـنـك مـنـذ ذـلـك -/-/- بـتـاريخ  المطعــون ضــده األول ـبـذلك رســميإواشــعاره البـنـك
 ، بثمة مديونية األمر الذي يقطع بانتهاء الكفالة ٢٠٠٥الحين حتى عام 

كما دفع ثامنا  
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ودفع أيضا تاسعا 
ـب بهــا قــد حصــل عليهــا المــدعو  وبــدون بإرادتــه المنفــردة  .. ..../ بــأن المديونيــة المطاـل

أن هذه هذا باإلضافة إلـي  .. متجاوزا حدود هذه الوكالةاستعمال صحيح لسند الوكالة الصادرة له 

  . مليون وليست مكفولة بكفالة الطاعن٨٥غ المديونية الجديدة مكفولة بعقد كفالة بمبل

 ملا كان ذلك 
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ٕوـبـــرغم ثـبـــوت جوهرـيـــة هــــذا اـلـــدفاع واـبـــداؤه بشــــكل جــــازم وصــــريح .. ورغـــم جـمـــاع ـمـــا تـقـــدم 
إال أن محكمـة الحكـم الطعـين لـم تعـن بـإيراده فـي مـدونات حكمهـا أو الـرد بمذكرات دفاع الطـاعن 

واكتفت في هذا المقام بعبـارات مقتضـبة ال تـنم عـن بحـث وتمحـيص  .. فصل وواضحعليه بشكل م
حيث يعتبر هذا القصور قصورا فـي أسـباب هذا الدفاع بما ينحدر بالحكم الطعين إلي حد الـبطالن 

 .الحكم الواقعية بما يجعله جديرا بالنقض واإللغاء 

 ملا كان ذلك 
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 هذا 

 لشق العاجل وحيث أنه عن ا

 بطلب وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه 
فلما كان قد ثبت لعدالة الهيئة المـوقرة قيـام هـذا الطعـن علـي أسـباب جديـة تنـال بوضـوح  

تام من الحكم الطعين وتجعله من المرجح نقضه حال نظر الموضوع األمر الذي يتوافر معه ركـن 

 .الجدية المبرر إليقاف التنفيذ 
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 أيضا كما أن الثابت 
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 وباجتماع ركني اجلدية واالستعجال .. هذا 
بات الطلب العاجل بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه قـائم علـي سـند صـحيح بمـا يجـدر معـه  

 .ه االستجابة إليه درءا لألضرار الجسيمة التي تحيق بالطاعن جراء تنفيذ هذا القضاء المطعون في

 بناء عليه 

 يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم 
 .بقبول الطعن شكال : أوال 
 . بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن الراهن موضوعابصفة مستعجلة: ثانيا 
 :أصليا : ثالثا

بـتـــدائي وـبـــرفض  بإلـغـــاء الحكــــم االوالقضــــاء مـجـــدداـبـــنقض الحكــــم المطـعـــون فـيـــه ،  
ٕالــدعوى المبتــدأة فــي حــق الطــاعن والــزام البنــك المطعــون ضــده األول بالمصــروفات 

 .ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي 
 : احتياطيا  

 إلعــادة نظـــر ٕواعــادة األوراق إـلــي محكمــة االـســتئنافبــنقض الحكــم المطعــون فـيــه 
 .الدعوى برمتها بهيئة مغايرة 

 وكيل الطاعن 
 

         المحامي
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 املوقرة ... لدي جانب مقام حمكمة النقض بأبوظبي 

 صحيفة طعن بالنقض 

  طعون عمال     قيدت حتت رقم           لسنة 
 

  من مقدمه 
 

 

 

 " طاعنه "          /السيدة 

 

 

 ضـــد

 
 

 

 " مطعون ضدها"          / السادة 
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  وقد أودعت هذه الصحيفة طعنا يف احلكم الصادر من
... لسـنة ...  فـي االسـتئناف رقـم –دائرة العماليـة الثالثـة  الـ–محكمة استئناف أبو ظبـي  

 : والقاضي منطوقه -/-/- الصادر بجلسة –عمال 

 حكمت احملكمة 
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  وحيث كان احلكم االبتدائي قد صدر من
عمـال ... لسـنة ...  فـي الـدعوى رقـم – دائـرة العمـال كلـي –محكمة أبـو ظبـي االبتدائيـة 

 : والقاضي منطوقه بما يلي -/-/-الصادر بجلسة .. كلي 

 حكمت احملكمة 
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 وتتلخص واقعات النزاع 

 )  مل حتصلها حمكمتي املوضوع حتصيال صحيحا والتي( 

 فيما يلي
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و(���/�א�ط��������ن���)ن�=�ذא����������..��ن��و�').��و0D"���.מ����8א�1$��ص�ط��#�و
���)�ل�������������

 .و���',ل���5/�א�'�ص�..�א�,)���א�,�وא	)��

 وجاءت النتيجة سلبية

�0ذ������،�.و��/�א�ط������Iن�א�����د�א�
.#��D#�=ذא�א���د�����
�D���5.���$و�	�/�������(��

������(
�����D����د����D�6א�1א�'���ص��و
ط)���ط�������$��7ط(��א�=�����,��دמ�א�
����د�=��ذ��א��

و���',ل��د�
מ�D��د����6..�دو��������5و������وא"������Z!�..�وא�
���)ل����05�6����ط�����؟����


����ض����Oא��
)����א��������7)�\�ز���/��و��ود���������������������..�א�'�ص��
���(
$ ذא�����


�0ص�א�دو)���א��&��_��������������#�

ز)د��ن�א��د�א�����و_������Nن��,�ض�א���وאد�א���(���(D

�.����,3ج�א��7)����7ط�����
��و�.

و=���)
"�Zא�����و�אD�1&�א��א���(����#�D��د�6$�ص��)���א�ط������دون���وא=���������������(


#���#�=ذא�א���و�א��ز�وמ�؟I
����(
�!).،�و=و����.���Iن�א��

��م���� −٣��)��T��!������������³..�و;�−/−و;��1א�$
!� �u!�3א�+�"'�א�64
ن����-(��Aא!-�(�א�
����58(*)��א�4(;�'�&(����1−/�Z#وא�: 

=ذ��א�������=#��
I()د��J$�7(D�ن�א�,�ل����(ل�$�و���،�و�����I(���ل����������������"�

��05���,�D�C
�."�

��!א�������(���������������������TU..�وא]��4د��u�i�o��1��2�m��B��k���،�)���د�)�������x���ن�-�#א�א����6�
���������������'(���אHא�3א��(]LEא������و~��A���t��
�?������..�א��k86��5د!א]�'�א���;�T�{���و .

)�'���Z �(����xא�4(;���l�3א��)�;)8�Lא�!
��U������ع��+�/��،�!
���م�א<�;�'��)U�،�و
�'U)�3א��)�
�(�3و����א¸(ذ�א���א!�;��1 ](س�א��6��lא��.�

 مع التنبيه .. وهذا 
بأنه خالل فترة اإليقاف ، ال يحق للطاعنة الدلوف إلي مقر العمل ما لم يتم إشعارها بغير 

 .ذلك كتابيا 
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�#א�� −٤-�..����Eא�א#���T(��[�5����"#����א!� .�%�א���
�א������w����'��و����� ن�א�4(;�w!و�،�m)����
���������)�B6�س�!)��m)lL26/%�و��'h����6ن�+���א!����..��� �3�������K��א�)�B. �V2�..����و��

�(�2ذא�����������������'�6�)���'�
א�x��*�5;�kuא����Jאo�V¥و.�t��1א�+�"'�و2دא!�B(�א���6��1�;
����;�5��)B6��x��lא���Hא�LEد���6(د��~��Aن�)". 

������. �1�2�9!)IEא�نو-�(���!�א���U�x��lא���Hא�LE��;
�����~��!!�
5����N�5מ�)
מ�א�
د���1א�ط�������
�7)ق��,.��5و��وא�.
.�����0�����2'���5و����د�����������������

��.$�7(D�7א���)������(Uن�א�,�ل�)�א��.�

�!�k��..���������³وא��K"q��5ذ�?����� −٥���� �u!�3א�+�"'�א�64
ن���-(��Aא!-(�א��−/−/−�
�1���)��58���Z#وא�:�

�ن�א�,�ل��دون�
�7"#��א
����#�5ن�)����ذ��Jא�
���א����������D)���7א�ط�������

�F(��
5�������2I,#؟�(−/−/−�ن�.�(!�

������������G�n����6��Z#���א!�א���#א�א���T�(/���B6��x(� و�~�Z �Hא�L2و"(ن�-#א� ��(���ون�
��������������������t��
�(�TUא�86����k!א]�'�א�n��¨)8�/���m)���Eن�א�����;<����v��)��8א�����;�5א�

�T[)א���Hא�LEو~����א��A��.�
لـــم تجـــد الطاعنـــة مناصـــا ســـوي التقـــدم بشـــكواها إلـــي جهـــة اإلدارة .. ٕ وازاء مـــا تقـــدم -٦

ضد الشركة المطعون ضدها وذلك لصدور القرارين أنفى الذكر بال سبب أو .. المختصة 

وطالـبــت بحقوقـهــا .. أي تعـســفيا وبــدون تحقـيــق أو توجـيــه ثمــة مخالـفــة لهــا .. مبــرر 

 :العمالية المتمثلة فيما يلي 

 ��− )o��'��Xא�'�)B.�9��.�
��− �i��[�9���9ز)L ل���. 
�.���ل�אE.#א!�−ج
�.א��6/�1$)�א��O8(���ل�א�$�kn−د
��.�א��6
���;�5א���!�א�(د�Zوא��6
�Z&)�\�¦/8(:'� �%�د!-��−-
�.�BI(د�9J��9−و
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���������������t−زAא
��9!
"#��(�3א�(���'�א�l����1א�/�;�'�.
.)��(!������٪��١٢א�$(:��9א���5��
����Uق�)�l�[Vم�א�/�אد�א).�

 وحيــث ـتــداولت اـلــدعوى بالجلســات ، وأثـنــاء ذـلــك أقاـمــت الشــركة المطـعــون ضـــدها دـعــوى -٧

 .متقابلة طلبت من خاللها انتداب خبير لمباشرة المهمة الواردة بتلك الدعوى المتقابلة 

 وزعمت الشركة من خالل دعواها املتقابلة 

�(/�א�,��ل�دون�������،�و��دون��������.
�������N�Iמ�)
���7$&ل�א�ط�����،�و�5.��=#��ن����������� 

�!.(�$���7وق�א�ط�����א����)��؟)���#��د�ز�מ�א��ط,ون�"د=�(���ق��Dذא������).د��

 هذا كله بال سند من الواقع أو األوراق 

 بل وباملخالفة للثابت واملستندات 
اـلـذي ..  أصــدرت محكـمـة الدرـجـة األوـلـي حكـمـا تمهـيـديا بانـتـداب خبـيـر -/-/- وبجلســة -٨

اثـنــين ( درـهــم ٣٣/٥٢,٤٥٣مـتــه منتهـيــا إـلــي اـســتحقاق الطاعـنــة لمبـلــغ ـقــدره باـشــر مه

وهـذا المبلـغ عبـارة ) وخمسون ألف وأربعمائة ثالثة وخمسون درهـم وثالثـة وثالثـون فلسـا

 :عن 

− �\�(�٢٢,٤٠٠�i��[�5;�9ز)L د!-����ل��.�
− �\�(�٣٣/٣٠,٠٥٣�'��Xא�'�)B.�9��)o���-!د�. 

�دא�������(�����א�د������א�و���#����د���0'��/�א���و�אق�������و����Mמ������
��7دמ���D��5ن����..��=��ذא�-٩

وא���
�دא/�،�و�&�/��&و�א��P�'��$#�א���8מ��&��)�Zوא�,��/�א���زאع�،�و���3���د��������

�����/����Iن�א�ط�������=��#����ن�
�(��/�א�,���ل��
'���د��$&��.��و���ن���2מ�
���7ط��7و�.�����

 .و=ذא�����30�#א��7)��7!�א����)��؟

 وهو ما مل ترتضي به الطاعنة 
الـذي .. اسـتئناف عمـال أبـو ظبـي ... لسنة ... نافه بموجب االستئناف رقم فقامت باستئ�

وكانــت الطامــة الكبــرى أن انســاقت المحكمــة االســتئنافية وراء حكــم .. تــداول بــدوره بالجلســات 

ـدليل بــل ومخالفــة  ـي المعيــب ، ووراء مــزاعم وأباطيــل شــفوية خاليــة مــن الســند واـل الدرجــة األوـل

 .ها الشركة المطعون ضدها للحقيقة واألوراق زعمت ب
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 وهو األمر الذي يعيب احلكم الطعني 

 �������،�k������'�وא����6Aא
�)(��א��[qא��k��
!�א�)4��n�
ن�،�وא�.)�����xא���(4������4X)�
���(ع���
ق�א�����������Gل�א�/��E�5א��;�G�����)(ط�،����[Vل�وאV����[Vא��(د��
�..�وא�$/��و-

���������;�5����א���א-�����5אq����א�#����V�Z���6א�4(;�'���א���5א�64����4��xא������..���Q����/�
�'���:ذ�?��1�2אq])(��א�

�ط,ن�5�����א�

�

طعون فيـه قـد شـابه عيـب اخلطـأ يف تطبيـق القـانون واخلطـأ احلكم امل: السبب األول 

اجلسيم يف تفسريه وتأويله ، وهو السبب األهم الذي تهـدر بـه األسـباب التـي 

 صـدر ضـده احلكـم للطعـن عليـه أوردها املشرع يف القانون ليستند إليهـا مـن

 .بطريق التمييز 

 ن أ من قانون اإلجراءات املدنية علي ١٧٣وذلك بأن نصت املادة 
ـالنقض   قيمــة ـمـن محــاكم االســتئناف إذا كاـنـت فــي األحكــام الصــادرة للخصــوم أن يطعـنـوا ـب

 -:ة وذلك في األحوال اآلتيغير مقدرة القيمة ، أو كانت الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم ، 

 −���4Xن� و�א
.)��2ذא�"(ن�א<��oא�64
ن������)��(�;���1(�$'�א�
��و�����4)���� و����.........�

 وتطبيقا ملا تقدم 
منـهـا مخالـفـة  ..  ـمـن صــورةـيـأتي عـلـي أكـثـرـفـإن عـيـب الخطــأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون .. بداـيـة 

 عـلـي وجــود قاعــدة قانونـيـة ال وجــود بإنكــار وجــود قاعــدة قانونـيـة موجــودة أو التأكـيـدالـقـانون وتـكـون 
وتكــون بتطبيــق قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال .. ضــا الخطــأ فــي تطبيــق القــانون أيومنهــا .. لهــا 

وكــذا منهــا صــورة الخطــأ فــي تأويــل تنطبــق عليهــا أو رفــض تطبيــق قاعــدة تنطبــق علــي الواقعــة ، 

ومنها كـذلك صـورة يا غامضا ، وتكون بأن يقع القاضي في خطأ عند تفسيره نصا قانون.. القانون 

ـبـأن يكــون صــدر مــن هيـئـة عـلـي النـقـيض  كنشــاط ـقـانوني تعـلـق ـبـالحكمتوالـتـي ـقـد .. بـطـالن الحـكـم 
مكتوبــة بــأن يخلــو مــن توقيــع الهيئــة وقــد تتعلــق بــالحكم كورقــة  ممــا اشــترطه القــانون فــي تكوينهــا

 مثلما يتعلق .. في الحكم وأخيرا فقد يأتي هذا العيب في صورة بطالن إجراءات مؤثرة المصدرة 
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 .األمر بأهلية الخصوم أو تمثيلهم في الخصومة 

 ملا كان ذلك 

 �������������������o>و.(�3א����1��'�א�)��(ن�;�$. ���
א�Kل�وא�
�uqوא�'��.
.)�و���x�(4א�$�(-���א�
�������������������..�א�64
ن�������o>א�
א��������Aن�
.)����x�(4א����4Xא�T�;م� ن�)��HGو������
��:��K��5و��B.)����L"(��(�1;��1 "..�א�64
ن�����

א��(מ�א�ط,)ن�و�ن������N(מ�א�د����א�و�#��د���0'��&�)�Zא���7ون�،�ذ��5�Jن���������������:�א�و��Nא�ول���

א�����(��א��ط,��ون�"��د=�����د�5&��د�/�����א�)ن�� )�����7א�ط����������ن�א�,���ل�5و�.��������

F(����
�    -/-/-���]�P����#����2وא��،����
..�����دون�&�����5���א
�����−/−/−�����O&�����א��א

�.א��7א�)ن����0')ن�����7ون�����)��ل��ن�&���א��(מ�א�ط,)ن�و)�د�����N"7و=ذ)ن�

 لسـنة ٨ من قانون تنظيم عالقـات العمـل رقـم ١١٠فقد نصت املادة .. داية ب 

  علي أن ١٩٨٠

�א�(د��������9�)B��;ص�
n�3א��)�
�
�'���5א�6�;�'� �t�A
�
ز�{�V١٠٢���k���1א�6(��;�
���������
-�)&�'�)�"��wG�2��6��V2�،�����������������?��(�3ذ�(g2و�،�����xد�(;��
א����،�و~A ع�)���2���،�و ��
/�

���jא�'�)B.��'�
�6�)���I�
دع���$��אX(ص�و�����s�.�
������)(����א!-(�و ]���(�و��B;
�>אHא�3و.L�5���������;�t��Aو�)�&�'���)�"�k���Gغ�א�6(���2�T�و}


�'�א�|����6ض��(��U(�'�א�6
د�9�
B6�A(�وא�6�.�

 النقض علي أن ويف هذا املقام استقر قضاء 

���د���دد/�א�,7و���/������١٩٨٠���������٨ن�����ون�א�,��ل����מ������١٠٢و�	ن�(��/�א����د������6

�����������������O�"5ن�א�����ع���د�و���D�،�N�
א�
#�)�وز�
و�),.����#�א�,��ل���ل��N�30D�ن�
�')�ذ�א�
زא��

5����زא�1���#�א�,���ل��D���,�د�א�
�7)�ق��,��Nو����ع���������������������������O�(و�

���O&����א�,��ل���ن��N���"


ودع�����0د�
�5�Nوא��Nو
�7)ق���"����#$�N�)�J��2/�ذ�Dو�،�N��$د.�

 ) ق أ نقض أبو ظبي٥ س ٢٠١١ لسنة ٦٥٨م قالطعن ر(

 ملا كان ذلك 

��� ن������������������ ����k�g)אع�א�<��'�א�)��(ن�;���1 و!אق�א��$. �'�.
.)�و�����x�(4'�א�$(-���א�
������������������������6(���k����و~(��*���l��Hא��L2�)-��
ن�����!�3א�+��"'�א�64A�)����;���א�)�א�'�"(.
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������l$وא��k���)lא���Hא��LE�..������'�nא����'�Bא��'����א�4(;�l���k�
ل�"�و�(�6$����'���;�"�Sو

�)Bnl�.�

 "وجاءت النتيجة سلبية "
!�D��5ن�א�ط������د�$و�	�/���Iن�א����(��א��ط,�ون�"�د=����מ�
��O��7.�ذ��א��
)���؟����������������������

و(�Iن�Dدא��6א����(��(���/���
�����5ن�)��'��א�'��ص���ن����������������!�و=ذא�$)���)0&�.����'�د=���؟������

�05��؟���g	�
א�
�#�$و�	�/���..�و���',ل����/�D��د��D�6א�1א�'��ص�وא�
���)�ل���ط������$�7ط������������!��


מ�א�ز�מ��D��.�I)���)��و
�و+������C�����زא	�د�����������������6�\(������
�و�ود�א��
�	�g�(س�א�و�#�

�.�,)����ن�א����و_����Nن��وאد�

 وذلك دون بيان ملا هيه هذه املواد 

وعلي الفور ، وبدون التأكـد مـن النتـائج األخيـرة أو .. وهنا �

إيضاحها أو بيان أسـباب تناقضـها مـع األولـي أو اللجـوء إلجـراء 

 .فحص ثالث يمثل الفيصل بين الفحصين السابقين المتناقضين
 منسوب إليها وكذا بدون حتقيق مع الطاعنة أو مواجهتها مبا هو 

..�����/�א����(��א��ط,�ون�"�د=������..�و�دون����ع��5وא�.��5و�
�7)�ق�����2د$��ع��.�������������� 

و(�Iن��..� −/−/−D)���7א�ط�������ن�א�,��ل�$�#�ذא/�)�وמ�و�ود�א�'��ص������..������0'������7ون��

���������������/�����C

���و�ود�א��
)�����#�����א�����و���5ن�و�د/���
)����د��'�.�����(א���(��(��/�

�.�$و�א�D)���7א�ط����

 وقد مت الزعم بالقرار بأنه صدر حىت يتمكن صاحب العمل 

 من دراسة الوضع بدقه وحتديد اإلجراءات اجلنائية 

�א¸�(ذ������������)-��
ن�����Tא�+��"'�א�64.)L�5���%����Zא��6/��)������"�و-#א�"����
��������������x�~�Wv��Q!و�u�5;�G���،�!Jوא��T(/�5א���
�©�Z#ن�وא�
.)��-#א�א���א!�א��(�%���


ل�BÀא�H1+�5ذ�?�א���)B/$.�5;א���(ع���x>א�)Bl��אل�א�4(;�'� و�
A و� (ع� �
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 وبرغم ذلك فقد ختلت الطاعنة بالصرب وظلت علي تواصل 
��د��6.��(��ل��D�Oدא��6א���(��א��ط,ون�"د=��
���ول�א����\���ن������5و��������������������������

א����(�����#����Dא�1א�
�7)�ق��,.���و����ع�������������.ذא�א��7א��א���طل�وא�
,��'#�،�و���و������\�����������

D��5ن�(�$��=�ذ��א�����و�/����1/����'��ل�،���)س�=�ذא����������������..��5وא�.��
�7)����7د$�ع��ن��'�.�������

�������������F(���
�−/−/−$����،��ل�$و�	/�א�ط����������(��א��ط,�ون�"�د=��
&�د�����א�א���2)����

�و�د�
"�ن�

ٕعن العمل بدون صرف أي راتب ، والـي أجـل وقف الطاعنة  
 !. مسمي ؟غير

�7)ق�5و�����ع���5وאل�5و�
�7)�ق�د$��ع�א�ط������،�و��دون�D)��אد������������������ ��(U���"(5�Jوذ�

�����������������،�Z	وא���ط�ل�وא���7�������0وא�)ن�وא���وא�#'��,
����وא"5�Zو���������وع��.ذא�א�و���א�

�.وא��.د���(ل��7وق�א�ط�����

 وعقب ذلك كله 

��������"���5����1��-�'����ن�א�4(;��������)�
ع�����
�|�א��8os����oU�1������k����،�k��א�86
��k؟���������������n$א��Zد)�$���k����א�86"���)B.����;<�5ذ�?�،�����א����K"qوא�!���������o>א�H)�L�5�� �5�8�

���؟���)��#�Qא��B��i���(�؟�!�א�64�B��;�k������(�א����א!����5!�و��A�!و���uو!אق�q)���������5א�
א��������� 
������5����)��B6��و�)B���8;�5��;�)��B$A
��)-���
ن������"'�א�64���5א�+�
ن��.)������i$�)���$��iو��/6�

4A�)��B��2�m
����
ن��א�.)����(ع����(��J!� و�2��)�T و�����ون�]��(�و���6�..��W��w�k��L �1���2�����#א�"��و-
�!.�/18؟

 فعل ما تقدم مجيعه يؤكد يقينا 
الشـركة المطعـون ضـدها فـي تطبيـق القـانون ، كمـا أخطـأ الحكـم الطعـين كـذلك فـي بخطأ  

تطبيقه ، وهو ما يجزم وبوضـوح بوجـوب التصـدي لهـذا العيـب الـذي شـاب الحكـم الطعـين والـذي 

 .يستوجب نقضه 
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א��(מ�א�ط,)ن��د������0א����7ون�א��ذ��5و�����5��)(�ون�א�و����א����P/���ن���������������������:�א�و��Nא����#��2

�א����א	מ�א�,�د)�����ن����א	מ�א��
�دא�1���#�������������+א�,�ل�D��$#������א
.�מ�א�,��ل�$�#���Dد���������

א��'س�5و�א���ل�5و�א���א	מ�א�������������5و���������5و�א8"�א����ن�א�,��ل�،�و�)�\���������������


وא�
$���������ن�
���Jא�����/�$�#���ق�א�ط������$)(�ون����א��א����(��א��ط,�ون�����������������������מ�

�."د=����طل�،�و)(ون�א��(מ�א�ط,)ن�����7��Nوق�א�ط�����א����)�����7������0ون�

  من قانون تنظيم العمل علي أن ١١٢فقد نصت املادة 
يـجـوز وـقـف العاـمـل مؤقـتـا ـعـن العـمـل عـنـد اتهاـمـه بارتـكـاب جريـمـة عمدـيـه ـمـن 

االعتداء علـي الـنفس أو المـال أو الجـرائم الماسـة بالشـرف أو األمانـة أو جرائم 

 .اإلضراب عن العمل 

وتبدأ مدة الوقف من تاريخ إبالغ الحادث إلي السـلطات المختصـة حتـى صـدور 

قرار منها في شأنه ، وال يستحق العامـل أجـره عـن مـدة الوقـف المـذكورة ، فـإذا 

ـي صــدر قــرار بعــدم تقــديم العامــل للمحا ـه إـل ـه وجــب إعادـت كمــة أو قضــي ببراءـت

عمـلـه ، كـمـا يجــب أداء أـجـرة ـكـامال عــن ـمـدة الوـقـف إذا ـكـان وقـفـه عــن العـمـل 

 .كيديا من جانب صاحب العمل 

 وقد تواترت أحكام حمكمتنا العليا املوقرة علي أن 

�(د١١٢���������������Zא�(د��9�$(د�.�����~Vن�א
.)���(د!��(�nא��k��(�3א�86AG;�������
ن�.)A�5��
����A!٨���'���/١٩٨٠�����A!�Zد)��~Vن�א
.)�����ل��(����'��١٢א�6�/��١٩٨٦��%��Aن�و)�����و2ن�"�. �

�����������k86א��TU)n��'n�!�
-�1:)Aو�Hא�L¡"���8;�'�5�>אو�;�k�)6א�����B��(�����2ذא� o�!)��k�א�6(�
�#�Qא��(د�����������9-��)�B��;ص�
nא��א:��א���]�U2V2ن��� ���������T��¥��V�Q��Lq��A)�l����م�א];

�����k�����2��
�B(م�א��/Vم�������;��²�1د�א)�����5א�;�k��(�TUא�86u���$A
�>م��������ذ��?� ن��
�����86��'��n4(�3א�������(د´���/��Gغ�א<��2�t���¡ذא�������،��.���I��)��B����!א���A��!و���u�����U

����������HאJ��1�A8'� و�")l8���������T دא�A�!�n��������������Hא!���{�)�8"�،�k��2��1א�86����و2�TL;(د
�G�)��"�Q���L �����(�TUא�86�u�T��.)L�5����)�����"�k����5א�86�;����$Aن�و)��"�|���������¡ذא�������،�k

8�'� و����������������")j�1א��2���������א!��6��م���TU)uא���k86¡;(د�9א��1�2�k�)6א��u��6��k86و!�א�
�t��1א��(-�� و��;�k86א��TU)uل�)>�G��)�$/6��Gn��?ذ��J�;א���HאJ��H)���א�
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�T�)vא�.�
 )١٦/٣/٢٠١٠ عمال جلسة ٢٠١٠ لسنة ٨ الطعن رقم(

 ملا كان ذلك 
ل�5و�אق�א����زאع�א�����2ل�5ن�����א��و�����א�ط����������ن�א�,���ل����מ�و(���ن�א�����2/����ن�3��0 


�د����2�#�Dא
.�מ��و���N.���ز�מ�א�
(��.���Dد+�א���א	מ�א���&وص���).��$�#�א����د����������������6�(

�����]�P��7،��ل�و�د�����7א��א�����א� -/-/-�������
..��5ن�א�و����ن�א�,�ل�����ول��&����(���ل�א��א


�(�)ن���������������#��Dد���.(�����Dد)�)���وI
�&�����א�,��ل���ن�د�א����א�و"���Oد��(���N��5���)�������������Nس�

�.و
�د)د�א��8א1א/�א��������

  الرمسية ترمجته التايل النحو علي وذلك 

�
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 وحيث يتضح مما تقدم أن .. هذا 

الطاعـنـة ـلـم ينســب إليهــا ثمــة جــرم ممــا ورد بالمــادة المــار �

فهــو األمــر اـلـذي يضــحي مـعـه ـقـرار الشــركة المطـعـون .. ذكرهــا 

 .ن العمل هو قرار باطل ومخالفا للقانون ضدها بإيقافها ع
 وأضف إيل ذلك 

 ������)��(م��B�
��Z ���L(�$'� و�א����t��xא�4(;�'�و������l����1..� .��������א���)�و�(��
�������������������1�
م�;����i�6�! �5�����K" �!و������w!�)�B�;�'�n4(�3א���������G�2غ�א���(��'�א�6(��'� و�א�/

����Q�"א!�א�(!�ذ�������..�و!��wذ�?���..�א��������������)�B�$�)و��)�B�w��)-��
ن���(د�3א�+��"'�א�64
�����������������������L�'�h���
אل�א�4(;��'�و���ون� ن�}�A و� (ع� �x��
א.�iوא��
א:��،�و��ون�~����..

������³!�������������5−/−/−���� �A�3!�uא!-(�א�K(.�1א��;�'��%�א�4(;�A�1و��;�����58א���"����Z#��א�
��k86א��..���������L �Z �1�)��
�����Z �3.�.و�Ww�kLq�/����18..�و��Q#-�5oא�����9ون��(gون���و�

�)B��;�'$�)��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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  الرمسية ترمجته التايل النحو علي وذلك 

�
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 ومن خالل هذا القرار يتأكد التايل    

��Vو �:������³!�
א�Hאqول�א�[�%A
�(.��1−/−/− ن��Aא!�א�Kو�א� �
��³!�����/����h�1�2'�א�B(م���4(;�'��(!�o(���������−/−/−א�

���א��)����nUو!د��)��®�'����L�Z �9ن�١١٢(د
.)��A�5����
�k86א�.�

��)�.)g�:�³!�������(−/−/− .���u���Uو!�א���א!�א�K(.�1א��Uو�k��
�'����������)�א�ن$�)��'�h����L
���tא�4(;��'� و���x��lא��������


א�(�A و� (ع� �)�.�
��)K�)g�:���������1�و����������Zא��6/%���u2א!�-�5�#א���א!�6��5


ن������.)����i$�)وא���!Jوא�/���وא��T(/و ..�א�������������.
���������)�B�G�2غ�א�/��U�3)4(ل�א�4(;�'�&(�"(ن��/�
2�TL;(د

�T��.���k86و�����2�(��G��)B!א
يضحي ظاهرا أن الحكم الطعين إذ حجـب عـن الطاعنـة حقوقهـا رغـم .. جميعه ومما تقدم �

فإنـه يكـون قـد .. ثبوت كل هذا التعسف والمخالفات القانونيـة مـن قبـل الشـركة المطعـون ضـدها 

بما يستوجب نقضه تصـويبا وتصـحيحا وحفاظـا علـي حقـوق .. قانون وأخطأ في تطبيقه خالف ال

 .العامل المصونة قانونا

 وذلك من خالل النص يف املادة السابعة من قانون العمل 

 الذي جري بأن 

يقع بـاطال كـل شـرط يخـالف أحكـام هـذا القـانون ، ولـو كـان  

 .مل سابقا علي نفاذه ، ما لم يكن أكثر فائدة للعا
 ويف هذا الصدد قضت حمكمة التمييز بأن 

 ����������������. �1��;�k�
ن�א�86.)�A�5��'6�)/א�(د�9א����ط�©�(�%����������(א����I�k�"�G*)���t���
������k��)6���9��:)���K" �5o����)��Q�1.$(ذ�;�)�
ن�و�
�"(ن�](�.)���1−���ل��)� oU(م�-#א�א���و;�
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������'�8ojא�Q#-�H)�A����Z�L�)�−�����������9!���
ق�א������و2ن�"(.���א<. �1��;����1����&�k��)6�
������������������������Vو�Q��
ص� ��n.�1�-�)�B��'�u)Xص�א
�nن�א�� �!)��(م�א�6�(م��(;�)���)��x��6���k86ن�א�
.)A
���������������������. �V2�،ق�
��1�(��������Q#-�5א<�;�k86א����;��k�)6א��t�ق�)$�Vوא�)B�$�)ز��
�
������������������������!�����
�-�)�®���K" �9����J و��(:" �'l��n������x��ª�)���1��;�k��(ق����tא�6(�$�Vز�א
{


ص�n.�k�)6ق�א�
�U�'�)��

ص�-nא���Q#-�5��1[)[qض�א�vن�א�qن�
.)��.א�
 )١٨/٢/٢٠١٣ عمال جلسة٢٠١٢ لسنة ١٠٧الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 
و�)��\�
"���ن�א��(��מ�א�ط,��)ن�D=��دא������7وق�א�ط�������������0'���������7ون�א�,���ل���������� 

��N��)�5ط�)ق�א�����������7..�و
�#$�I0ط�����(,��N�5�N,د��)I
(����ون�����)��
و������$.و�א����א�ذ

�N	�U�Dو�N"7�.�

طعون وحيثياتـه وأسـبابه مثلـت املعنـي احلقيقـي لعيـب احلكم امل:  ثانيالسبب ال

القـصـور يف التـسـبيب اـلـذي ـبـرز واـضـحا ـمبـا يؤـكـد إـهـدار ـهـذا القـضـاء لكاـفـة 

الضمانات التي فرضها القانون مـن وجـوب تسـبيب األحكـام تسـبيبا واضـحا 

أمـا وأن ذلـك مل يتـوافر يف احلكـم .. وراق النـزاع وشامال ينم عن إحاطته بكل أ

 .الطعني فهو األمر الذي يسلس حنو بطالنه املستوجب نقضه واإللغاء 

  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ١٢٩فقد نصت املادة .. بداية 
ـي األســباب التــي بنيــت عليهــا -٥  ، وتــودع يجــب فــي جميــع األحــوال أن تشــتمل األحكــام عـل

 المشـتملة عـلـي أســبابه موقعـه ـمـن اـلـرئيس ، والقضـاة عـنـد النطــق بـه ـفـي مـلـف مسـودة الحـكـم
 .الدعوى 

 ...........  ويجوز في المواد المستعجلة  -٦

 . وتحفظ المسودة المشتملة علي منطوق الحكم وأسبابه بملف الدعوى  -٧

 . بطالن الحكم ٢ ، ١ويترتب علي مخالفة األحكام الواردة في الفقرتين -٨

  من القانون ذاته علي أن ١٣٠دة كما نصت املا
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ونوع القضية وأسـماء  -١

 ............ القضاة 
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 ، ـثــم طلـبــات الخصـــوم ـعــرض مجـمــل لوـقــائع اـلــدعوى أن يشـــتمل الحكـــم عـلــي كـمــا يـجــب -٢
 .أسباب الحكم ومنطوقهلك  ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذوخالصة موجزة لدفاعهم الجوهري

والقصــور فــي أســباب الحكــم الواقعيــة والــنقض أو الخطــأ الجســيم فــي أســماء الخصــوم  -٣

 .وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطالن الحكم 

 هذا 
 تـورد أنه يتعين علي محكمة الموضوع أنولما كان من المقرر نفاذا للنصين أنفي الذكر ،  

في حكمها ما يدل علـي أنهـا واجهـت كافـة عناصـر الـدعوى وأوجـه الـدفاع الجـوهري التـي يثيرهـا 

، فــإذا مــا التفتــت عــن أوجــه الــدفاع المــذكورة والتــي قــد يتغيــر بهــا وجــه الــرأي فــي الخصــوم أمامهــا 
فـإن حكمهـا يكـون مشـوبا بالقصـور فـي الدعوى ولم توردها وتقسطها حقها من البحـث والتمحـيص 

 .التسبيب 

 ) مدني٢٠٠٩ لسنة ٣٧٧ الطعن رقم ١٨/٤/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 

 ������i64א���o>�5א����)K�4��%¨��/���א�3و د�'�א�4(;�'�א�|��������..�و"(ن�א��o�����.2
����������
!�א�+��n��)��)���� �)��(�6��H)��L�k����،�)��B�)(�*��)��B���U �3)��(g2��)��B��;�3�.)��/�

�'�6Aא
�אqو!אق�،�"8���������������)א([q(��א�����(g�)8(�/Uאع�<�6�(�3א��Aوא���l�nم��)��Eم�א���،�و;
�������������������1��;����<��\�)�(���'��'�א�4(;���Uدع���%�א��>אع�وא�(زم���
�����א�9JXא���%�)�٥٢�

������)-������������..� �%�د!-���ذ�'�א�+�"'�א�64
ن��A���
ن�������א�64o>ن�א ���"���)���
�و-

א6A(�3א���א;�1و�(�%�������)$[���)U
�L���L���������o>א�א#�B��!��l���)���
�א�K(�����و!א��A،�و-
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���5&��ل��.����و����د���������� و�אق�،�و=��#�א���ز�מ����Iن��)��\�
�����د�$��#��"���	���D�N#�وא�,���

א�ط�����=#��ن�
�(/�א�,�ل�
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و�د�א���(���$#��دو��/��(�.����دא�5و�5&ل��
���Jא������7א��������א����0'�������������������

�N"7و����
����7)��7،�و=و�א����א�ذ��),)��א��)מ�و(�

 أن .. كمة االحتادية العليا فإن املقرر يف قضاء عدالة احمل.. بداية 

 ���
[�،�و;���א��tAא

ع�א�/�4'�א��(�'��~�k�nو���Bא��
�(�8os�1'�א��
������،����)� �'�Uא�3وא�/���א�3א��4و!�jو!אق�وאq�5](:��א��'l�lnא��)B�!
uص�G��[א
���������������������������6(�
ن��o�����(qو!אق��¡.��H)�L�)���x�)�4��Vو�\:)�[�W�w�����2�1�B�.א�Z#א���o>ذא�"(ن�א¡��)


ن�א���x�(4א�/����.)��.�#�?�����x(4א�
 )٢٨/١/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٤ لسنة ٣٧٧المحكمة االتحادية العليا الطعن رقم (

 كما أن املقرر 
أنه يجب أن تتضمن األحكام ما يطمئن المطلـع عليهـا أن المحكمـة قـد أحاطـت 

بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصـر وبصـيرة وأنهـا تناولـت مـا أبـداه الخصـوم مـن 

دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ثم استنفذت كل ما في سـلطتها لكشـف وجـه 

 ٕالحق في الدعوى ، واال كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل 

 )٢٥/١/٢٠١٥ االتحادية العليا جلسة ٢٠١٤ لسنة ٥٣٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

����������������א�64o>א�#"��;��1��و.(�3א�'$. �'�.
.)�����..���iو�����x�(4'�א�$(-���א����
�אqو!אق���������k�u �Vو�)����[�V�'�[��وא-�'�و���)A�1�2��:)�A���.)/���A��. �..���#����א¸A

�B(�א�(��'�)�l�/����'�א�4(;�'�U �6م����:)��
�'�;8(دא����.��Q#-�5א�

 وهذه القاله املرسلة هي علي النحو التايل 
لمستأنفة قد تم إيقافها بـأجر لما كان ما تقدم ، وكان الثابت باألوراق أن ا..... 

وذلك لحين إكمال إجراءات التحقيق معها بشأن ما أسفرت عنـه النتيجـة األوليـة 

بوجود حالـة إيجابيـة للعينـة الخاصـة بالمسـتأنفة والـذي جـاء رد المختبـر بشـأن 
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تفاصيلها بوجود نسـبة أعلـي مـن المسـموح بهـا مـن المـواد المراقبـة ، وأن هـذه 

باألدوية المذكورة بتصريح المستأنفة بالنموذج المعد لذلك ، المواد غير مرتبطة 

وبالفعل قد حصلت المستأنفة علي كامل راتبها عن شهر أبريل ، إال أنهـا قامـت 

 مدعيـه أنـه -/-/-وبعد يومين من إيقافها بتقديم شكواها لـدائرة العمـل بتـاريخ 

ت مصـلحة العمـل ، قد تم فصلها فيما الثابت يؤكد بأنها قـد تـم إيقافهـا لمقتضـيا

وبكامل األجر حتى إكمال إجراءات التحقيق معهـا إال أنهـا هـي مـن تركـت العمـل 

من تلقاء نفسها وبدون إخطار المستأنف ضدها ، فمن ثم فإنها تكون هـي مـن 

تركــت العمــل ولــم يــتم فصــلها فمــن ثــم فإنهــا ال تكــون مســتحقه لبــدل اإلنــذار 

 .والتعويض 

  أن حمكمة احلكم الطعني ومن خالل هذه العبارة يتضح

 مل تفطن لصحيح الواقع يف النزاع وما ثبت مبستنداته وذلك ألتي

8'����$�A�'lu�Z����lא!��2�(�mא�4(;�'�;�����������5:أوال ojن�א �
����������
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�(� ن����:�ثالثا �)��i����א�64o>8'�אos���$w م�)�و�ذא�3א�
����³!����(ن���g�k���5א�86�;�m)�����א!��2�A�'�h−/−/−ون������

��x و�������ون�~���18و��/��W��w�k��Lqو�،�T�����Z �1!א��)��
�6/�1$..�א�B(م��kn��'�)K&��. ��"���)®.�

���/�א���(�����3��د��Iن�א�ط�����=#��ن�
�(/�א�,�ل�����������:رابعا 

..�وذ���E�������'��0�����Jو�אق�..������(��و���دون�0Dط��������د��א

�-/-/- ، −/−/−و5=�.����א���א8)���7��ن�א�,��ل�א���0�P)ن����������

א��ذ)ن�
"�������Oא�ط��������ن�א��د�و�����7��#��Dא����(����������������


���Jא�,��ل�(����و�د�����)���ل����.��(
و=و����)P(د���I.���מ�

�.����(מ���3��د

 ليس هذا فحسب 
ـ  ـاألوراق أـب ـاريخ ل أن الثاـبـت ـب ـذ ـت ـة ظـلـت مـن  -/-/-ن الطاعـن

 تتواصـــل ـعــن طرـيــق -/-/-حـتــى صـــدور الـقــرار الـثــاني ـفــي 

مع مسـئولي الشـركة بغيـة ) المرفق باألوراق(البريد االلكتروني 

.. إلغاء قرار اإليقاف ، أو إجراء التحقيق معها وسماع أقوالها 

مـمـا يؤـكـد بأنـهـا ـلـم .. دون فاـئـدة ودون اســتجابة ـمـن الشــركة 

 .عمل كما ورد بالحكم تترك ال
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 فقد استقرت احملكمة االحتادية العليا علي أن.. بداية 

���"#����5��������)Kن�א�)��"�)������)��B. �)��B���'��)���$l'�א�/�n�)��'�����m)�rא�4(;���)(��א]�[ �9
������K��5��;����
ع� ;�����
�'�א��8osن� �V2�،�1���)�Tא��6�[�
א!د������(;B(�א�����o��/�
���������������u�
�
-�����2ذ��L��wא�4(;�'����و���?/���w!�))�[�V2}(�(�و�V����;د���و���n�lو��

��������E)�����o>א�T��6��)���
�א��;
[�،�و-�Z א����Lو����Wv�������5�;�G��Gل����xא����(ع���
�T�(/א����!
n��.א�



٣٢٦ 

 

 )٢٥/١/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٤ لسنة ٥٣٠المحكمة االتحادية العليا الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
ـه يجــب أن تتضــمن األحكــام مــا  لمــا كــان المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أـن

ـدعوى وأنهــا تناوـلـت مــا  ـائع اـل ـع عليهــا أن المحكمــة أحاطــت بوـق يطمــئن المطـل

ٕاه الخصوم مـن دفـوع مـا سـاقوه مـن دفـاع جـوهري ، واال كـان حكمهـا معيبـا أبد
 .بالقصور المبطل 

 )٢٠١٥ يناير ٧ إداري جلسة ٢٠١٤ لسنة ٤٦٧ادية حالمحكمة االت(

 ملا كان ذلك 

����t����i�����א�64�o>و.(�3א�����1���(ن�;���'�א�)��$. �'���.
.)��(-���א���'�א�$����x��و��4)�
������/�)���(g�)��!)(�;Vא��t�
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!א����nA�3���nA����A�i�����א�64�o>א�'��8osن� �������
��)��B�)(�*��'���'�א�4(;����U���'��6*)��'�א���6Aא
���א�u)�6�1 ن�..�א����2�5��4$���5 ن��;�)��BA); �)��&

��� و�����������.�Z#���³(8�(��א���א!��5א�n(د!��5��5א�+�"'�א�64
ن���-(�א�!�����1)�−/−/−א��;
���������)B(��2�(�mא�4(;�'�;�5א��k�)"�m�u�t��k86!א�..�������)�8B�.)g���.���g)���³!�����1)�−/−/−א��;

�������������5��2�(�mא�4(;�'�;�5א��k86دون��Z �m�u!א��Tوذ�?�א;�)(!א��−/−/−��������)���1�v� ���. �Z �
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�دون�����#�ز�3	.��������و��ط��������'�د=�����)�دون������(D��د�6א�'�ص���

،�و=�و�����)��)����D#���������!�א�ذ)ن�0",وא��,.����
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5ن������5�����2)��د���،�و���',��ل�$��7د�א
"���/�א�&��و���6)����������1/���

��(���(D��.�I��#��2א�'�ص�א����(
�.�
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 هذا وبرغم إبهام وغموض هذه النتيجة
 مـواد حيث لم توضح ماهية المواد اإليجابية بعينة الطاعنـة وهـل هـي

مخدرة أم عقاقير طبية أم كحوليات أم ماذا ؟؟ وهـل تـؤثر هـذه المـواد 

مـواد "المجهولة علي عمل الطاعنـة ؟؟ فقـد اكتفـي التقريـر بتسـميتها 

 وهــذا غمــوض يثيــر الجــدل ، وكــان يوجــب إعــادة الفحــص "مراقبــة 

لبيـان تفاصــيل تـلـك المـواد اإليجابـيـة المزعوـمـة وليكـون الـحـد الفاصــل 

 !.ر السلبي األول ، واإليجابي الثاني ؟بين التقري

 إال أن ذلك كله مل حيدث 
�������������(

����=�ذ��א���
و=و�א����א���زמ��Iن�א��ط,ون�"د=��(���/�

���]�Pد����א�=��א��&
�� )����7א�ط��������ن�א�,��ل���������-/-/- א���.����

�������������������#�$�Jن�ذ��I�����7(7��������0מ�א���א��ز��دو���������وא"��Z،���و

����)�,ل�=�ذא����)����#�א�,�ل�؟؟�M)��وא"�����Z$���=و�א�"����(&���Zא�,�ل���

و
���)����&�و�����6..�א��7א���,)��و��طل�و�,دوמ�א�����وא������������

א�
�#��"����O&����א��א
�������"$�7د��N���/$��"5��������������6.�א��ط,ون�"د=����

��]�P.������)���\�و�د��������7א��א�������א�,���/��
�−/−/−�������ن�������

��−/−/−� )���7א�ط������دون����5א�
���א��ن�

 بريل املنصرف للطاعنة أي أن راتب شهر أ

 !بات عليها رده ؟

ــه وهـــذا ــأن الـقــرارين ســـالفي كـل ــا ـب  يجـــزم يقيـن

بمثابة قـرارا .. الذكر المنعدمين السبب والسند 

 .تعسفيا بفصل الطاعنة 
  الثاني الدليل 


א�Hא��!�³ ن�-�5�#א���א!��5[�−/−/−��³!��−/−� و�א�K(.�1א�
/−����8K��'���'�א�4(;��BLא
��x و�����~�x(��/�����'����� و��(�$�4��..
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����������������5��(ل������(ع�;Àא�¨)�
אل�א�4(;��'� و��2/A 8(������� (ع�"
�)B/$..�

 بل صدر القرار بإيقافها مع صرف الراتب 

  -/-/-بتاريخ 

وذلــك بادعــاء إتاحــة الفرصــة لصــاحب العمــل 

إال أن .. لدراـســة الموـقــف واتـخــاذ الـقــرار فـيــه 

الحال ظل علي ما هو عليـه ، ولـم تـتم دراسـة 

 .-/-حتى تاريخ ..  وال اتخاذ موقف وفحص
 حيث صدر القرار بإيقاف الطاعنة عن العمل بدون راتب

  أي منذ صدور القرار السابق -/-/-اعتبارا من 

��i ن�����������א�64�o>א������ق���+���)����� ن���"���Z#�����א���qא�
��و-
���������x��l8(ل�א��o�[V�)B�)�
ل��..�א�B�n��������'�;)4(�و�2�)§2A�
-

��l���%�)���?�و���2�'����..�����U�x����lא���������������U−/−/−�
���א�ن(��Uو�k�����m!�؟)��u�t���(ن���"�m)����Eن�א������;<���(� ن�א��8"

��k�����Bא�����(ن��+�"�m���nن�א� �)���� �'������(�%�א<�©�،�T���...�א��א
�����..�Z�� �9���Qوא]¥دאد��:)v�2�!�����g.�

 وهذا كله جيزم 
 محكـمـة ـبـأن ـهـذين الـقـرارين هـمـا بمثاـبـة ـقـرار مســتترا بالفصــل إال أن

الموضوع لم تفطن لذلك لعدم إلمامهـا بـاألوراق ومـا أسـفرت عنـه مـن 

 .حقائق ودالئل 
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  الثالث الدليل 

����د�-/-/- ، −/−/−5ن�=��ذ)ن�א����7א�)ن������'#�א���ذ(��א����0�P)ن���

و=��ذא�$��#�ذא
���N)���زמ�"�����ل�M)���������#"������א�D)�����7א�ط�������


�א����'&ل�

��אن���א����,(���.�I�.�

  الثابت السيما وأن

ــذ  ــاريخ كتاـبــة ١١/٤/٢٠١٨أـنــه مـن  وحـتــى ـت

هذه السطور لـم يـتم التحقيـق مـع الطاعنـة أو 

 .استدعائها أو اتخاذ ثمة موقف حيالها 
 مبا جيزم بأن 

) -/-/-(א�����(��א��ط,��ون�"��د=�����د�א�
��و/�����ذ�א�)��وמ�א���ول��������
א��8ط�����ط�����و�د�
I(�د�ذ���J)7)�����&�دو��א���7א��א���������#���2

#$ -/-/-�8����������
و�دون�
�د)د���د5�6و����..�)�����O����7(��ل�א��א

��

�.�5ل���دد�����)�زמ���5����5מ���א��$&ل���

  الرابع الدليل 

 �(�א��+�ق���ن�א�4(;�'�-�1��5��"��א�B��k86#א�אد;(�H"(ذ�������������
�'�وא�/���א����3��l���%�)������3..�و�G���E�5א����)Kن�א� ���U

����������(م���(
ن����-(��א��)(د�'����iא�4(;��'�وא�+��"'�א�64� �'����א�

ع��
�8os�(�������������t'�א���k�uא
��(ل�وn���1א�;������'� ن�א�4(;�

��א!����(�Hא��v�E�'"������(א�+���وم�א�/��(�)�א�6�B6��x����lو�א�� �)��B�)��¡�
���������)B�/$.�5�6$�(�����..������U/����(�א���(ع�;.�Z��{���?��V2 ن�ذ�

�������t����)B$���uن�و
.)������)��B�$�)��1���;�)-���
ن�������3א�64�u و
�.א�4(;�'

  وأن الثابت أيضا السيما
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أن قراري اإليقاف المـذكورين قـد تضـمنا حظـر 

مقـر (علي الطاعنة أن تدلف إلي مقر الشركة 

فكـيــف .. إال بـعــد اســـتدعائها رســـميا ) عملـهــا

 !.يقال بعد ذلك أنها من تركت العمل؟
 أما عن القول 

����5������������i�
����������'�אEدא!6��9��B��)-א
o���+�����������)���B.��
��)B�)��2�..�!�?��(�m،�و<$���������¹ن�ذ�lLEوא�����)���)-!
6�+��t�Lא
��)B�U�..�������������k����א�86"���5���)B.����;<�1��5ذ�?�א���/��Vو�..��)�®

�¥�/��kn��!א�A�V2�1-�)��m)��Eא�Z!א�Aم� ن�<{.�

  اخلامس الدليل 
5ن�א�ط������������د���و����/������א�א�
7&���)��א�ط�)���ق������#�א������(���


��7د)מ�
�7)���)ن�ط�)��)ن�)P(��دא���..�א��ط,��ون�"��د=�����Jن�وذ���


����ول�
�()�����ط)������,��3ج�א�&��دאع�א��&��'#��������
��I.����$��7ط�

�.وM)�=���ن�א���אض�)�א��7)�7(

 وأن هذه الرتكيبة ال تعد من املواد احملظورة 

 أو املسموح بها جبد معني بها 

 كما أكد التقريرين بأن الطاعنة ال تتناول هذه 

بـل تتناولهـا .. التركيبه بشكل يومي أو منتظم 

 . والحاجة فقط عند اللزوم
 ورغم ذلك كله مل تقتنع 


�א����O���ن���א�).����א�����ط�)ن���
א�����(��א��ط,��ون�"��د=��،�و���מ�

و=�و�����د$���Oא�ط������د$,������و�א�
��7دמ������..�وא�����0')ن������7ون���
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�������)P(���د�
�����(.���,��.�������..��������(و+����.�����א8دא�)�������

�.و�7و�.��،�و�)س�
�(���.���؟؟

إال أن محكمة الحكم الطعـين حجبـت نفسـها عـن هـذه . .ورغم جملة األدلة المتقدم بيانها �

بمـا يؤكـد قصـور الحكـم فـي .. الحقيقة التي تجـزم بـأن قـراري اإليقـاف يعـدا بمثابـة قـرار بالفصـل 

بمـا ينحـدر .. اإللمام بالعناصر الواقعية المطروحة علـي المحكمـة وصـدوره هـذا القضـاء الطعـين 

 .ويستوجب نقضه .. به إلي حد البطالن 

  أن املقرر يف قضاء النقض أن حيث
5ن�
��Jא�,��ل���,��ل�������&�����א�,��ل�،�$��3),�د�
�(�����,��ل�����ض����������������������

�.א0
)����و��)�ول�دون��&و��N��#��(�$��6I.�)��א�0د���

 )٢٢/٧/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٥٦٣الطعن رقم (

 كما تقرر يف ذات املعني بأن 

 ومخالفـتـه إذا ثـبـت أن صــاحب العـمـل دـفـع العاـمـل بتصــرفاته 

لشروط العقد ليكون في الظاهر هو الذي أنهي العقد ، فـإن ذلـك 

يعد صورة من صـور الفصـل التعسـفي ، ممـا يجيـز للعامـل طلـب 

التعويض ، وذلك أيا كانت صورة هذا اإلنهاء ، سواء أكان بتـرك 

العامل العمل أو انقطاعه عنه ، أو تقديم اسـتقالته صـريحة منـه 

احب العمل أو مخالفتـه لشـروط العقـد ، طالما ثبت أن تصرف ص

 .كانت وراء هذا اإلنهاء 
 أما الطاعنة 

 �����������)B��)�����م�א]�����،� و��;�t�4������)�8"�،�)�B��8�B(��¡!אد;��¥�������..����S���A�)�B. �k��
������)$�/6�
�Qو��;�)B6���..������������x����)�T و���J!�و���ون�~[�G��������������k..�و�n��'��)Uم�)�� �)��>م� .�{�)�&

�)����Uو�،�T�!�G��1$/6���م���)��i64א���o>א�%�..���
ن����Lא��(��o���.¡��
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�H)v�Eوא.�

�����د���).����$��#�א���7ول����:�א�و����Nא�����2\��#��
�–�&��و��א��(��מ�א�ط,��)ن�$��#��)���ن�א�د�����א�


'�د��א�
�7)ق��,.���و$&��.��،��������������−א���
و��א���د����.����/)�
��Iن�א�ط�����=#��ن�

��.����دون��)��ن��&�د�=��5و���������)\�5و�د/���(���א��و"وع���د��
).��=�ذ��א��N���7א�����������

�N	�U�Dو�N"7��N,(د�)7)����7&و��א��(מ�،�����)�د���P(�����،��=#�و�ود��א�د�)ل��

 ويف ذلك قررت احملكمة االحتادية العليا بأن 

اإلبهــــام والغمــــوض والــــنقص فــــي تســــبيب الحكــــم يعيبــــه  

 .ويستوجب نقضه 
 )٢٣/٤/٢٠١٤ا جلسة  إدارية علي– تجاري ٢٠١٣ لسنة ٦٠١ ، ٥٧٤الطعنين رقمي (

 كما قضي بأن 
لواقـع ليجب أن تقوم علي أسباب واضـحة تـنم عـن تحصـيل المحكمـة وفهمهـا إن األحكـام  

واقتنعـت بهـا قـد قـام دليلهـا الـذي يتطلبـه القـانون ، فـإذا ي الدعوى وأن الحقيقـة التـي استخلصـتها ف
جهـل األسـاس الـذي قـام عليـه كان الحكم لم يبين سـنده لمـا قضـي بـه فـإن هـذا يكـون مـن شـأنه أنـه ي

الحكــم المطعــون فيــه قضــاءه ممــا يعجــز محكمــة التمييــز عــن مراقبــة صــحة تطبيقــه ألحكــام القــانون 
 ويكون الحكم مشوبا بالقصور 

 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٢٦١ الطعن رقم ٢/٣/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (

 وكذلك قضي بأن 

�����א���!� .��}�T ن�����58אoUq(م��(���5r84א��������*)U �'�8ojن�א �)B��;�t�4
����������������Z�-
�L�5د�(ع���Q
A)[�)�ع�و

م���5د�nXא�Qو����(� ��א)��
�t:)Aא��;
[�و��..��
�و-

��������]
�א��;�Z א����Lو����Wv���)��..���������Z !�5�������2���Bא��)���!J���|�)����gن�א([q(��א�
�)-H)�A�������
!��)�ol���G4..�وא��n!�א�#�Zא]�nA��6��?و ن��(�$'�ذ�.�

 )٢٠١٣ مارس ١٧ تجاري المحكمة االتحادية العليا جلسة ٢٠١٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
و�
ط�)��ق��������א��'���=)מ�وא�2وא���/��5'����א��)���ن�����#����دو��/��(���#���(����������� 

����������������
'�د���.����/)�

"�5�Z.����د�5و�دא�����5�6ن�א�ط�����=#��ن�(�،��.(
א��و"وع��د��

���0
و��מ�
��)ن�5و���..�و=�ذ��������6��5&�ل��.���و���������������O..��ذ����א���'&��.����א�
�7)ق��,.���5و�א


و"�Zא���(����&د��6א��(מ�א�ط,)ن�א�د�)ل���#�&�
.���ل�7�5/��.����������ووא=)������������3

�T	����(��
�.د�)ل�و���()ز�6و��

 ذلك رغم أن الثابت من قراري إيقاف الطاعنة عن العمل 

 أنهما تضمنا الصادرين عن املطعون ضدها ذاتها 

������!)o.Eא�k(���V�)6*)A�!א�A2�..������m
����3;���1א�4(;��'�א���U��A�'"�+ن�א���
������������)B:);�������א]����)���m)��Eאل���9¥א
*�)B��2�..�������)B:);�������א]�������Uو

)��������?�
ل����ن�א�4(;��'������)�و������h'�د���k و��/������(ل���5ذ������א�n��G��
�1��5��"��א��k86؟-.!�

 واألكثر من ذلك

 -/-/-ن األوراق أـكـــدت وعـلـــي األخــــص الـقـــرار الـمـــؤرخ أ�

أنهـا أقـرت بعـدم التحقيـق .. الصادر عن المطعـون ضـدها ذاتهـا 

فكـيــف تـكــون الطاعـنــة ـقــد ترـكــت العـمــل .. ـمــع الطاعـنــة أصـــال 

ولـم يبـدأ التحقيـق المزعـوم أصـال حتـى .. لتفادي التحقيـق معهـا 

 !.اآلن ؟
 إملامه باألوراق فلعل ذلك جيزم بقصور احلكم الطعني وعدم 

  من قانون اإلثبات علي أن٥١حيث نصت املادة .. وخطأه يف تطبيق القانون 

 اإلقرار هو إخبار اإلنسان عن حق عليه ألخر  
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 مـدعي بهـا عليـه ، أمـام القضـاء بواقعـة قانونيـة قضـائيا إذا اعتـرف الخصـم ويكون اإلقـرار
  .وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة

 ويف هذا اخلصوص استقرت أحكام التمييز علي أن 
المقـرر أن اإلـقـرار قضــائيا ـكـان أو غيـر قضــائي ـهـو اعـتـراف 

الشخص بحق عليه ألخر بقصد اعتبـار هـذا الحـق ثابتـا فـي 

 .ٕذمته واعفاء الدائن من إثباته 

 )٢٩/١/٢٠١٢ مدني جلسة ٢٠١٠ لسنة ٢٩٨الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 ويـعـد حـجـه أثـنـاء نظــر اـلـدعوى ، أـمـام القضــاء هــو ـمـا صــدر ـمـن الخصــم اإلـقـرار القضــائي 

باعتبــاره مصــدرا اللتزامــه بــالحق وال يقبــل منــه الرجــوع فيــه  علــي نفســه ، علــي المقــر بمــا أقــر بــه
وأن إقرار الخصم إقرار قضائيا أمام المحكمة االبتدائية يظل نافذ األثر أمام محكمـة المطالب به ، 

 .وز الرجوع فيه االستئناف إذ ال يج

 )٢٧/٢/٢٠١٢ مدني جلسة ٢٠١١ لسنة١٢٩الطعن رقم (

 ما تقدم ملا كان 

 �������������)B��nو�� �)B6��x��l����)د�)$��k86א���"��
ل���ن�א�4(;�'��
ل��2�?����..��¡ن�א��A�
�-
������������;�kد���Vو������[�Vو�'�������������5..�©(�%�א<��)-��
ن�����kو©(��A2�%א!�א�+��"'�א�64

���-�)B.���)B�!א�Aل�G������������������|��2��1א�+��"'�و��/���א�4(;��'�א��m
����1��5����6א�4(;�'����5א�
�k86א�����6;�5א�.�

 تقدم ما مجلة إيل أضف 

  من قانون العمل١٢٠ ، ١٣٩أن احلكم الطعني خالف صريح املادة 

 حيث أنهما ال ينطبقان علي الطاعنة وذلك علي النحو التايل 

..  مـن قـانون العمـل ١٢٠ة حيث مل ترتكب الطاعنة مثة فعل ممـا ورد باملـاد�

 والتي نصت علي أن 

��'��
ز���TU)nא��k86 ن��$�knא��k�)6دون�2.#א!�� �Z��5א<(�3Vא�{:�
a. �9!د�9 و��/���א�3�>و)BIم��Aزא:$'� و��'�/�Lو� �'�n�I�k�)6א��kl�.2ذא�א. 
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b. B��)B.� .(�2ذא�"(ن�א��k�)6���6(�~��א��=��'�وو�tAא�$�H)�g �kn���9א��=��'� و�
��ط� ن��)��\��������������������−ج+��k��(�TUא�86n��'8��/L�'��4.+��;����/(!�9�(د���k�)6א��To��2ذא�א!


;��٤٨دא:��9א���k86(<(د´��Gل�A
���8�;��A�5و��';)[�.�

ن��������−د��o���ط� ن�+��k���kא�86�sو� �k��G�'�א�86/��'��u)X�3א)��2ذא���(�%�א�6(���kא��8��6


ن��������oن��(-��و ن��)o���'�
�'�و��6�o��3)8��6א���Q#-ن��������)�
�(�2ذא�"$I�)B����U ��A�
�)�� .�

���-−����w!�)��B������G�2���8�����kوא]����א�86��6��)�����'�و��[)[qא�����)(Lא
��k�����א�6(����2ذא����
���x"�(��1�#���6א�א�/)�Tوא���)���;�����(�$2�knذא���o!�����ذ�?�~�Hא�L2.�

�.�2ذא� �+�1]�א���5 ]�א!�א��+��9א�|��B��k86(�−و
���.B(−ز���;����oUو����2ذא� �'��.)�qو�א �m���+�)�����[)��'����L��'��nא����'��8oj�5א����)���:

�.א�دא��א�6(�'�
��i���o[���)U و�����gא�&��!�−¨�k86�3א�);)[�H)�g ��L2ذא�و�.�

ل� و� ��Uز�G:����������������−طr/و�א�����א� �k86א��TU)u�1�;�Hא;��א�k86א��H)�g �����tA2ذא�و�

�k86א��.�
Z−�T(����ون�]���k����Tא�6(���v���'����2ذא���Gل�א�/���'��64����)���
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املـادة وارتكاب الطاعنـة لثمـة حالـة مـن الحـاالت الـواردة بالمـادة السـابقة هـو شـرط إعمـال �

  من قانون العمل التي تنص علي أن ١٣٩
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א�3��5א�X�'�א�/�6���'(/��)��9�8�[��¦. 

 ويف جمال تطبيق املادة األخرية قررت حمكمة التمييز أن 
��ن�����ون�א�,��ل�5ن�א�,���ل�)���מ������������١٣٩ن�א���د���6)�5(א��5���7ن��'�د�א���د�����
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'�د��$&��Nو$ق��5(��.��������6١٢٠د��N)�
�.���5�Nو�

 )١/٩/٢٠١٥ عمال جلسة ٢٠١٥ لسنة ١٢٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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احلكم املطعون فيه قد جاء معيبا بالفساد املبطل يف االستدالل واخلطأ : السبب الثالث 

سيم يف االستنباط بأن قام علي أدلـة غـري صـاحلة مـن الناحيـة املوضـوعية اجل

 .لالقتناع بها مبا جيعله جديرا بالنقض واإللغاء 

 حيث تواترت أحكام احملكمة االحتادية العليا املوقرة علي أن 

 ������������������)��د�����o>א���
ل�;���6��Z#�
ن�א������kא��oل� ن��V��[Vل�א
u ���5א�Gزم�
�;��(�!�)��1�2x4وא���k���(������oU�tא�6�Vج�و)���[Vא��%/6��Ww�5��°:)�.�5����.�

 )١٣/٦/١٩٩٥ جلسة ٣٦ لسنة ١٣٨الطعن رقم (
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 كما قضت بأن 
ـر مشــوبة بفســاد فــي االســتدالل  يمــس ســالمة  إذا انطــوت علــي عيــب أســباب الحكــم تعتـب

 مــن الناحيــة غيــر صــالحةإلــي أدلــة  ويتحقــق ذلــك إذا اســتندت المحكمــة فــي اقتناعهــا االســتنباط

أو إلـي عـدم فهـم العناصـر الواقعيـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـع تنـاقض بـين الموضوعية لالقتناع بهـا 
 .كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمهاهذه العناصر 

 ) عقاري٢٠٠٩ لسنة ١٩ الطعن رقم ٢٨/٣/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 قرر أيضا ومن امل

��������������������Vل�2ذא�א][Vא��(د�/$�)��)�

ن��+o���o>ن�א �������k�������'��A)���'�6Aوא�
�אqو!אق�.�
 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٦٦ الطعن رقم ١٣/٥/٢٠٠٨محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 

 ����������o>و.(�3א�����1���(ن�;���'�א�)��$. �'�:)�����'�وא���.
.)��(-���א���'�א�$����x��و��4)�
���Vل����������������א�������i64و��[Vא��k��(���א�$/�)د�א�4(I���A�H)��������..��HG ن�-#א�א�. �?�ذ�

�����)B��;د�)��[G��'�;
�
�(��Qº..�א]�����1�2 د�'�u�Ww(<'���5א��(�U'�א��A�T�6��)&�?وذ�
�9;��������������������1..���6م�]G�'�אV]��)(ط����!
�u�3د��6��k���9��U�9وא!
�u��3������T�6وذ�?�א�


�א��(��1lא��:�
מ�א�ط,)ن�5$�د�$#�א�
د���N$)���ذ=����N(�Dن��ول��Iن�א�ط�����=#��ن��������������א��(:�א�و��Nא�ول���


�(/�א�,�ل�
'�د)����
�7)ق��,.��و
���)���'&�.���Mמ�5ن�א���(��א��ط,�ون�"�د=������������


د���1א�ط��������
�7)�ق�5و��5.���$��#�����������������/�������.�Iد�)')�د���
��מ�
�7دמ������2��

���Nط���
�.��)�د����N"7��)�.���'&�.��،�و=و����),)��א��(מ�$#�א�

  أنكمة االحتادية العليا علي ذلك أن املقرر يف قضاء احمل
علـي عيـب يمـس سـالمة يتحقـق إذا انطـوت أسـبابه المقرر أن فسـاد الحكـم فـي االسـتدالل  

 إـلــي النتيـجــة الـتــي يغـيــر ـمــؤد ـبــأن يكـــون اســـتدالله باألدـلــة الـتــي ـقــدمت ـفــي اـلــدعوى االســـتنباط

األســـباب عـلــي عـــدم فـهــم العناصـــر الواقعـيــة الـتــي تثـبــت ـلــدي  أو أن تنطــوي هـــذه استخلصـــت منـهــا
  .عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء علي هذه العناصرالمحكمة إلي 
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 )٣٠/١٠/١٩٩٤ ق اتحادية عليا جلسة ١٥ لسنة ٥٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن
الواقعيـة الثابتـة فـي عـدم فهـم العناصـر من صور الفسـاد فـي االسـتدالل التـي تعيـب الحكـم  

أوراق الدعوى ومستنداتها أو تقارير الخبرة المقدمة فيها أو إلي استخالصها للنتيجة من مصـدر 

 .أو موجود ولكن ال يؤدي إلي هذه النتيجة غير موجود 
 ) تجاري٢٠١٠ لسنة٧٥ ، ٥٦ في الطعن رقم ١٥/٦/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 وقضي كذلك بأن 
ضوع هي صاحبة السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وبحث أن محكمة المو

مستنداتها المقدمة فيها وتفسيرها للتعرف علي حقيقة مقصود الطرفين منها طالمـا لـم تخـرج فـي 

ومـادام مـا انتهـت إليـه سـائغا ومقبـوال  عبـارات العقـد أو المسـتند تفسيرها عن المعنـي الـذي تحتملـه
 . بنت عليها قضاءها بمقتضي األسباب التي

 )٢٩/١٢/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ١٠٦حكم التمييز في الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

���������������i�
ع����(:B(�א�64�
و�����x�(4'�א�$(-��� .$'�א�)�(ن�;��1�(�]�4���8os'�א�
�(� و���������������������������B6��x���l����)��$(د��k����א�86"���5���1�-�'�
ل����ن�א�4(;����2��1א��T������ .��ذ-

��n$��!א�Aא¸(ذ���)B��..��������������[�V�k[��ل�
A8���3(�ذ-)���²����2د���)[��A�'8ojو"(.��א
�.���و�Vد���A����;�k!����3א�+�"'�א�64
ن���-(�

 يف حني مل تقدم هذه الشركة أي مستند يشري من قريب أو بعيد

إلــي أنهــا قامــت باســتدعاء الطاعنــة للتحقيــق أو أنهــا حتــى �

اعـسـت الطاعـنـة ـعـن ـشـرعت ـفـي الـبـدء ـفـي التحقـيـق معـهـا ـثـم تق

 .الحضور أو المثول أمام جهة التحقيق 
 ورغم عدم وجود مستندات تفيد ذلك

دون�..�א�������/���(������א��و"���وع�و�א�����1زא�מ�א��ط,���ون�"���د=��א�����'.)��א���������� 

و=�و��..�א��
��د��D#�و����5و�ط����"و��5و�5���#�1)')د�
.���א�ط������ن�א�
�7)�ق��,.��������������
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./��N(�Dא���(�����5&ل���Nو5��س�$#�א�و�אق�و)(ون�����د�
��0)ن����א����א���زמ��Iن����א�

�.وא$
�אض�����د���N$#�א�وא�5�Oو�א���7ون�

 بل علي العكس
الطاعنـــة العديـــد مـــن المكاتبـــات والمراســـالت عـــن طريـــق البريـــد مت دفقـــد قـــ

تطلــب مــن خاللهــا .. االلكترونــي فيمــا بينهــا وبــين الشــركة المطعــون ضــدها 

موعـد للتحقيـق معهـا ومنحهـا فرصـة الـدفاع عـن نفسـها وتقـديم الطاعنة تحديد 

شهادات طبية تفيد بعدم صحة الفحص المبدئي الذي اتخذت منه الشـركة سـندا 

 .إليقافها عن العمل 

 وهذا يدل وبوضوح تام 

������������������S�k���k��¥��א�86����)�B. و�،�x���lא���Hא�L2��Tw����ن�א�4(;�'�-�1א�|�"(.��
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و�N��)�5و
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 فقد استقرت أحكام االحتادية العليا علي أن 
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 )٣٠/١/٢٠١٣ تجاري جلسة ٢٠١٢ لسنة ٤٥١المحكمة االتحادية العليا الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
و�)��\�5ن�א���(������&��د��6א��(��מ�א�ط,��)ن����د�
�����د/�$��#��"���	.��א��,)�����,��دמ���
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 إال أنها عادت وأمسكت عن حبث وفحص 

 ما إذا كان هذا اإليقاف عن العمل 

�������
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�k86א�.�
 ليس هذا فحسب 

ه ـفــي حاـلــه ـعــدم تحرـيــك اـلــدعوى ـبــل ـقــررت ذات الـمــادة أـنــ�

فإنـه .. الجزائية ضـد العامـل أو تحريكهـا والقضـاء ببراءتـه منهـا 

يجب علي صاحب العمل إعادته لعملـه وصـرف جميـع راتبـه عـن 

 .فترة إيقافه
 وحيث مل تلتزم الشركة املطعون ضدها بهذا أو ذاك.. هذا 
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 وهذا كله بال ريب يعيب احلكم الطعني بالتناقض والتضارب 
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 وحيث أنه من املتواتر عليه يف قضاء التمييز أنه .. هذا 
ولئن كان لمحكمة الموضـوع السـلطة التامـة فـي تقـدير األدلـة بمـا فـي ذلـك تقـارير الخبـرة  

ـهـا مؤدـيـا إـلـي وـشـهادة الـشـهود المطروـحـة عليـهـا ، إال أن ـشـرط ذـلـك أن يـكـون اـسـتدالل الحـكـم ب

النتيجة التي بني عليها قضاءه ، وأن يشتمل حكمها في ذاته علـي مـا يفيـد أنهـا محصـت األدلـة 

المقدمة إليها فإذا ما أوردت في تسبيب حكمها أسبابا عامة مجملة ال تؤدي إلي بيان حقيقـة مـا 

التـي يثيرهـا استخلصته من تلك األدلة أو مواجهة كافة عناصـر الـدعوى وأوجـه الـدفاع الجـوهري 

 قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ولم توردهـا – لو صحت –الخصوم أمامها والتي من شأنها 

 .أو تقسطها حقها في البحث والتمحيص فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب 

 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ١٠٤ الطعن رقم ٢٥/٨/٢٠٠٨محكمة التمييز بتاريخ (

 كما قضي بأن 
لمحكمـة الموضـوع السـلطة التامـة فـي فهـم وتحصـيل الواقـع فـي الـدعوى وفـي المقرر أن 

تقدير األدلة المقدمة فيها وأن تقريـر الخبيـر المقـدم لمحكمـة الموضـوع هـو مـن عناصـر اإلثبـات 

التي تخضع لتقدير هذه المحكمة دون معقب عليها وأنه متي رأت األخذ به محمـوال علـي أسـبابه 

مها وهي ليست ملزمة من بعد بالرد استقالال علـي الطعـون الموجهـة اعتبر جزءا  من أسباب حك
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إليه أو تتبع الخصوم في كافة حججهم وأقوالهم ومن ثم فال علي الحكم إن لم يجب الطـاعن إلـي 

طلبه إعادة المأمورية إلي الخبير بعد أن وجد في أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها مـا 

 .كمة في شأن الوقائع المراد إثبات دون حاجة إلي اتخاذ إجراء يكفي لتكوين عقيدة المح

 )٣٠/٤/٢٠١٥ مدني جلسة ٢٠١٤ لسنة ٣٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
و(���ن�א�5�/����2ن���(�����א��و"��وع�(����/����د�5&��د�/��(�����
�.)��د)������������������� 

١٠/١٠/٢٠١٨�#������(�0�#�D�+و�א�د����� ���..�#��
��)�N

(ون��.��:�

 عـلــي أوراق اـلــدعوى ومســتنداته وـمــا عـســي أن يقدـمــه الخصـــوم عبعــد اإلـطــال

لإلطـالع علـي لوائحـه ) المدعيـة تقـابال(واالنتقال إلي مقر المدعي عليها أصليا 

ونظامه الداخلي وكافة مستنداته ودفاتره وكشوفه المحاسبية وااللكترونيـة وذلـك 

اريخ بدايــة وتــ) المــدعي عليهــا تقــابال(لبيــان كافــة مســتحقات المدعيــة أصــليا 

عملها وتاريخ انتهاء عالقة العمل وأسباب إنهـاء خـدماتها لـدي المـدعي عليهـا 

وبـيـان الراـتـب اـلـذي تتقاضــاه المدعـيـة أصــليا ـمـن الـمـدعي عليـهـا أصــليا وعـلـي 

الـواردة فـي صـحيفة ) المـدعي عليهـا أصـليا(الخبرة بحث طلبات المدعية تقـابال 

فـي الـدعوى فـي الـدعويين األصـلية الدعوى المتقابلة وبالجملـة بحـث طلبـات طر

 . والمتقابلة وتحقيق دفاعهما 

 وحيث باشر السيد اخلبري مهمته وفقا ملا ثبت أمامه من مستندات.. هذا 

  وبعد مناقشة طريف التداعي منتهيا إيل أحقية الطاعنة يف طلباتها

 وأورد يف ختام تقريره نتيجة مفادها
لمـدعي عليهـا ودراسـة األوراق والمسـتندات المقدمـة مما سبق وبعد االجتمـاع بالمدعيـة وا�

 :وبعد الرد علي تعقيب األطراف ، فإنه يتضح التالي 

− ���������������������'�"�U�T�Aא����;)�/��'��B&�)���u �)�B��;�1;�����Zא���k86��)��u �'�;ن�א�� �i(��
���!)��−/−/−���Uو�−/−/−�!
BI��+;א�3و
�[�´Gg6(دل���)&�. 
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 ملا كان ذلك 

�����������������،�Q��
ع�-�1��5א.�����א�/���א�W(X���6א�������א��(!�ذ"�
و����w ن�8os'�א�
������6��QאG*Eع�;��1אqو!אق�وא�/����א������3��W(X2;�אد�א�/���א��wو��)���)�B6�)4����|�א�

�)B��'�א���>��)�א8oj'�ذא���U�1�;���
Aوو������������i����'�א�4+A)��و���Aل� و!אG���5�����..�אع��g
������������'��(:�xو د��U�5������)� �i(���)���)��(�����..�א.�B(:��و�B�)(�*��'��'�א�4(;���U �1��2�..��?�وذ�

�)B��2�!)+א�/���4(����='�א��
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 ثم بعد ذلك مجيعه 

�������������������)�Wو;Xא��������¨��
م��4���
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�)B;)د��Hא��E�'u�$א�.�

 فهو األمر اجلازم 

����א�$��������3��(م��(�/��Eא��k��
!�Qא�)4��nAو�،���V�����א]�i�����א�64�o>د�א)��/
������������������)�����nlو����K��'�=�����)�B��;م�)�A �|��6�����T..�א����'� �)م�א�W(X،�وאq]��א���)���
�و-

����.�TL
�.-#א�א���(�Hو�/�

ببحـث وفحـص يف عـدم اعتنـاءه قد أخل حبقوق الدفاع طعني احلكم ال: السبب الرابع 

كما مل يعـن بـالرد .. وضوع  أمام حمكمة املا املبدي منهطاعنةفاع الومتحيص د

ثم أنه طرح تقرير اخلبـري املنتـدب منهـا يف هـذا .. علي ذلك الدفاع اجلوهري 

  . نقضوذلك كله مبا جيعله معيبا جديرا بال.. النزاع 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء االحتادية العليا أن

�(�������א<�T{��o ن�����58�(������� B��2�����A�|��"�� ن�א��ns��A�'8ojאqد�'�א�
�����������������)B��u
���.B(� ن�I�5���|��(:�kא�[
���א��"�?��)��kذ�[����#�وא���
ع�א�)�אB�)� �Q(�و�
������������������������������Lو���Kl(��Wv������A�Z#�
[�،�و ن�א����(ع�א�;���א��'������tوא<Aא
���א�. �Z����)���1�2

�����U��4��/�����و���ض���6��'� ن��8oj�1א���;�i6�����]
;����א��Z ����(ن�א��"�V2د�و����א��
�������o>ن�א)�����،��(�"(ن�ذ�?�و".�TL

!�وאG�Eل���xא���(ع�&(��n��)��)(�6��)B8oU
�'�دون� ن��6��ض�������������������L!ول�د ���oU�1��2�'��)UE�5א������[�1��;��:)�Aم�)A ��Aن�����
א�64
����������������1�qو��Lد�(ع�א�4(;��2�5אدא�و!دא�و"(ن�א<��oא�/��.%���u)A�H)L��Aא��((ن�;�5א��د�;�

� �)�������������������
ن�������א�64o>ن�א¡�����g�5��א���د�،�و����U��4/��Q!)gא���(ع��
��Lא���16و���
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 )١٣/٥/٢٠١٣ جلسة ٢٠١٣ لسنة ٧٤كمة االتحادية العليا الطعن رقم المح(

 كما قضت بأن 
ألدـلـة المطروحــة عـلـي محكـمـة الموضــوع أن تـقـيم قضــاءها وفـقـا للمســتندات وا

عليها في الدعوى وأن ترد علـي أوجـه الـدفاع الجوهريـة للخصـم ، فـإذا أغفلـت 

المحكمــة التحــدث فــي حكمهــا عــن المســتندات المــؤثرة فــي النــزاع مــع تمســك 
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الخصــم ـبـداللتها وـلـم تمـحـص ـمـا ورد بـهـا بـمـا يفـيـد أنـهـا أحاـطـت بـهـا وبحقيـقـة 

 .قصور واإلخالل الواقع في الدعوى ، فإن حكمها يكون مشوبا بال

 ) ق٤ س ٢٠١٠ لسنة ١٥٣االتحادية العليا الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ــة ــق جمـل ــي مـــدونات الثوابـــت واألصـــول القضـــائية والقانونيـــة أنفـــة البيـــان وبتطبـي  الحكـــم عـل

 أي  فحـص أو تمحـيصو ولـم يعنـي ببحـث أطاعنـهيتضح وبجالء أنه طرح جملة دفاع الالطعين 
..  وأـنـه إذا ـكـان ـقـد اعتنـي بـهـا لتغـيـر يقيـنـا وجـه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ريتـهـارـغـم جوهمـن أوجــه دفاعــه 
 بمـا يفيـد إطراحـه بـسـبب طـاعنفإنـه لـم يـرد علـي أي وـجـه مـن أوجـه دفـاع ال .. أضـف إلـي ذلـك

فضـال عـن اإلخـالل بحقـوق وهذا كله يعيب الحكم الطعين بالقصور المبطـل فـي التسـبيب  .. سائغ

 :ة وذلك لألوجه اآلتي .. الدفاع
א��(מ�א�ط,)ن��"#�$#�א��زאع�א��א=ن�دون�א��
'�/��D#�א����
�دא/�א����������������6�2P:�א�و��Nא�ول���

$#��و"و��Nوא��7د����ن�א�ط������وא��5�1מ���(���א�د�����א�و��#�،�5و����5מ�א���)د������������������

א��0)��א���
د��،�5و���5מ���(���א�د����א���2)���Mמ�
���Jא�ط�������د��
.��و5ن��������������

���((U
��و��Nא��5��$#�א�د�و+�،�و=و����),)��א��(מ����7&و��א���ط�ل��������������ن��Iن�$�&.��

�.$#�א�
��)��وא308ل�א���)מ���7وق�א�د$�ع�

 وحيث أن املقرر يف قضاء حمكمة النقض أن 

����������������)�B��;�'�Uא��4و�'�����א�3وאqد�/8���)���(H-(�و�ً�A������
ع� ن��
;���8os'�א�
���n����Z�-
�����(ع�א�����א��Lو ������د�;���
[�و ن�;����א���'��8ojא�����$w �)���¡ذא�����،�

��B��V(�و���������������������nXא�?�/��t��9�א���>אع���g����5א�/����א�3א�;�)�B8oU��´�lא��

ن��������������������������o��)�B8oUن�¡���]
;���א��t�Aא
�'�א��������*)U �)�B. ����$��)�&�)Bو!د���)���l�

!
n��)��)Á�
+�.�
  )  نقض أبو ظبيأ.  ق ٤ س ٢٠١٠ لسنة ١٥٣الطعن رقم ( 

 قضت بأن وكذا 
������������������������(��

�ط�ل�א��(�מ�=�#�(����
(�ون���#�
א��5���7ن����0'��א����2/�$�#�א��و�אق�א�

���������������#����(D�J�����N��5���&دא/�وא�و�אق������)و�
��(���א��و"وع�����2/���د)����,ض�א���



٣٤٦ 

 

��������Jذ��)�#
I�

�N($�#"7��#���30=ذ��א��)���/�،�$ ن����0'��א����2/�$�#�א��و�אق���د��#.$

.�=��
�.��=ذ��א���
�دא/�وא�و�אق�و���=و���2/�$).���ن��و������#��ن�א���(����

 )  تجاري٢٠١١ لسنة ١٦٦ الطعن رقم ١٨/١٠/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 

����א��������3�/��9���;�k��g)אع�א�<���%�א������x���!������������A�'����� ن�א�4(;���)Kن�א�)��و"

[�،�و������������;���א��Z א����Lو�W�v���'��$"�)B. و�)B��V����o/و��'��-
L����'l�uم���;�3)�(g2

��������������������)�B�)(�*��'��'�א�4(;���U �3)�(g2�k��)�
ن����-(�،�و�א��و;����1..��>א;��א�+�"'�א�64
���������������������)�Wא���Xא�����(م�א�/� �'�����?�א����(����3H..�א�Q#-�5����qא�/���א�3L�|�وא�


�א��(��1l�1א���;:�

   األول املستند 

ها مـن الشـركة املطعـون املوجه إلي  -/-/-وهو عبارة عن الكتاب اإلداري املؤرخ 

 .إلبالغها بصدور قرار بإيقافها عن العمل مع صرف كامل الراتب .. ضدها 

 ���������������'�)U��V2�k86א�������58-#א�א�/�������tא�B.�'�;)4(:�(���5א���
ل��1�2���Aو
����)��)�"�?�#��)-!)6I2�..���������"¥�8�(��..�و-
�אq���א�(زم���ن�א��t������'�;)4;�5א��k86و��"

�����iز;8����א�64�o>א�?���ذ��)-��)����-(�،�و]�
ن������G..��א�64�
�Qو����;�)��B6���S�)��و2§
�!J��..�i64א���o>����2�1אB�.א�)��'luم���6م�<{�)®.�

  الثاني املستند 

 موجـه مـن املطعـون ضـدها إيل -/-/-وهو عبارة عن كتاب إداري ثاني مـؤرخ �

ومن هذا الكتـاب " ون تقاضي راتببد" الطاعنة إلبالغها استمرار إيقافها عن العمل 

 :يتضح احلقائق اآلتية 

�����������:�אqو���1�¥��/��1$/6��kn��!א�A�'�)K&��6���)�oن�-#א�א� 
�m)�����א!��2�A�..�����K��1��
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  الثالث املستند 

وهو عبارة عن العديد من املراسالت عن طريق الربيـد االلكرتونـي ، املتبادلـة 

  -/-/- حىت -/-/-كة املطعون ضدها منذ بني الطاعنة والشر


ن�������������������8�(�ز;8���א�64"���"¥���t4;�5א�86��kو�����"��;��1 ن�א�4(;�'����وא�|�
������i64א���o>א�)B:و ./(ق�و!א�)-���..����������)�B6��x���lد[�א��)�$�����1."8(��������B و���;�k�ز��

���������������)B��86��)�B�
ن����-(�E;(د���tא�64��)B�uא
��1�;����������o6א��..���L2و� ��x���lא���Hא
�����������������1:�����א�)l$א���U����'������)BIدא�(*�3��B6(�و2�(U'�א�$�u'��(�����(ع�;B/$.�5(�و

�k86�5א�;�)B�)��¡��T�6א!-(�א��A��/��������2א�+�"'��Z#א��T�6א�.�
 وهو ما ينال وحبق 

���������א��(מ�א�ط,)ن��ن�5ن�א�ط�����=#��ن�
�(/�א�,�ل��
'�د��א�
�7)�ق��,.����������������

�)��\�5ن�ذ����J)������0א�����
�دא/�א��7د�����..�5و�א
���0ذ�����א���'&��.���!)�)��
מ�5&��3؟א��ذ�����מ��(

����������N��30Dزמ��7&�و���و��(�����������(D5و�������).�����و�מ�)��د������
وא�
#��מ�),�=��א��(מ�א=

�.��ق�א�د$�ع�

 ملا كان ما تقدم 

������������������������)�B��V�5د�;�?�$��و��Q#-�����5א�/���א�3א�|��/B���o(�א�4(;�'�و��
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���(/����Nא�ط��������ن����������5:�א�و���Nא����#���2�����������
و���Nد$���ع��M5'��/���(����א��و"�وع�

���)ط�	ن�א��ط��O��I��N(ن�א���(�����5ط/��د$�ع��� �و=�����)\���/�א��(מ�א�ط,)ن

א�0&وמ�ووא�.
�N،�و���/�(��
.��$)�N��#���و���	�Tووא"�Z،�و=و�����),)���א��(�מ������������������

���7&��و��وא3��08ل�א�����)מ�����7وق�א���د$�ع�������)����د��������D�N#����د�א����ط3ن�א��و������

����7ض�

 ليه يف قضاء النقض فإن املستقر ع.. بداية 
من المقرر قضاء ان اغفال المحكمة بحث دفاع جوهري ابـداه الخصـم قصـور برتـب بطـالن 
ًالحكم ، كما ان من المقرر ايضا انه يجب ان يتضمن الحكـم مـا يطمـئن المطلـع عليـه ان المحكمـة 

لكــافي حصــلت فهــم الواـقـع ـفـي اـلـدعوى ، واحاطــت بأدلتـهـا ومحصــت دـفـاع الخصــوم وواجهـتـه ـبـالرد ا
ًالســائغ ، اغفــال الحكــم دفاعــا مــن شــأنه لــو صــح لتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الــدعوى يدمغــه بشــائبة 

 كمـا ان الـدفاع الجــوهري الـذي يتعـين عـلـى المحكمـة تحقيقـه هــو ذلـك اـلـذي ٠القصـور فـي التســبيب 
  .قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، التزام محكمة الموضوع ببحثه وتحقيقه

 ) نقض أبو ظبيأ.  ق ١ س٢٠٠٧ لسنة ٨٠الطعن رقم (

 وكذا  
من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصـم لـدي محكمـة الموضـوع ويطلـب منهـا  

بطريــق الجــزم أن تفصــل فيــه ويكــون الفصــل فيــه ممــا يجــوز أن يترتــب عليــه تغييــر وجــه الــرأي فــي 
ٕحكمهــا ، واال كــان الحكــم فإنــه يجــب علــي المحكمــة أن تبحثــه وتــرد عليــه فــي أســباب الــدعوى 

مشوبا بالقصـور فـي التسـبيب واإلخـالل بحـق الـدفاع بمـا يوجـب نقضـه لهـذا السـبب دون حاجـة 

 .لبحث باقي أسباب الطعن 

 ) عقاري٢٠١١ لسنة ٧٦ الطعن رقم ٢٨/١١/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ(

 ملا كان ذلك 

�kg)ل� و!אق�א��>אع�א�G��5����)K����6��5 ن�א�4(;�'..�و"(ن�א��)���������A��
�(ل�������������|�
.�'�وא�
א�6A'�وא�/����'�א�.)�א�#"�א�3א�|�ز����3(�����6��5 و��Lא���(ع�א�
��������������������W�wو�'���)��3)�l��/��5�����
א���2�����'�א�8���'�;)4(�U ��"����5�>א;��א�64
ن���-(�و

�'����)��..���U�1���;�1;)���)(��وא���[q�5א����������m)�rא���6�[Vא�'��8osم�)��� �3���� �)��8"����o
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ق�א�4(;�'������������%lL ن�و
.)��%6�������(א��!L'�אqو��1א�#��Z(�%�א���qא�m��و-��1א�4

ن������������������(�א�+��"'�א�64B��3�A�'�[��و�'�
$I��;و���1(��;(�'�و ./(ق�وאق��>אqوא�k86א��'AG;

)-���..�(�����������������������U��4�/�����א-�8(��(�و���"�?����6ذ����'��)�r�[V8'�אojن�;�א�'�א �V2

���������������א�)��lوא�����l8و����(�و-B��;�T�Lوא�
-�)��5;�)B/$.��(=Uو�،��
u(د!�3;��1א��4

��V�)��6������Lوqא�Q#��
ن�-��o���k ن���6��G����)��B��;د�����(�وא��B��'��*)UEع�وא)�������א��L �����
�)B���-
L��(g��Aو�)8�[Vدא�؟؟�!�k-��/��..�1���)��)B��و:�

تمسكت الطاعنة بأن ما ورد بشكواها ابتـداءا مـن خطـأ مـادي : أوال 

كـان مجـرد خطـأ مـن .. ها قـد تـم فصـلها مـن عملهـا بقول أن

وكيلها السـابق ال يجـوز رهـن كافـة حقـوق الطاعنـة العماليـة 

 .والثابتة باألوراق بمشيئة هذا الخطأ المادي 

كما تمسـكت الطاعنـة بـأن تقـديها لشـكواها لجهـة اإلدارة بعـد : ثانيا 

كـان بسـبب .. يومين فقط من صدور قرار إيقافها عن العمل 

ورها ـبــالظلم المحـــدق ـمــن جـــراء إيقافـهــا ـبــال ســـند ـمــن شـــه

الـقـانون ومحاوـلـة منـهـا لـلـذود ـعـن كرامتـهـا وـسـمعتها ، وـكـذا 

ولم يكن أيضا معبرا عـن أنهـا تركـت عملهـا .. لحفظ حقوقها 

الذي أكدت األوراق بتمسكها به حتى الرمق األخير ولم تنفك 

 .عن السعي نحو الرجوع إليه وحفظ حقوقها فيه 

ـا  ـيس هــذا فحســب : ثالـث ـا أمــام .. ـل ـا جوهرـي ـدت الطاعـنـة طلـب ـبـل أـب

بإثبـــات حقهـــا فـــي العـــودة .. محكمـــة الموضـــوع بـــدرجتيها 

ــالغ .. لعملـهــا  ــات معـهــا أو إـب ــدم إجـــراء أي تحقيـق ــك لـع وذـل

النيابــة العامــة ضــدها وبالتــالي عــدم تحريــك دعــوى جزائيــة 

  مـن قـانون العمـل١١٢وبالتالي فإنها وفقا للمادة .. حيالها 

بـل وصـرف كافـة وراتبهـا عـن .. من الواجب إعادتها لعملهـا 

فكيف يقال بعد ذلـك أنـه تركـت العمـل لتفـادي !! فترة إيقافها 

 التحقيق معها ؟؟ وأين هذا التحقيق وأين الدليل علي إجرائه 
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 .أو مجرد استدعاء الطاعنة إلجرائه 

لعمـل تمسكت كذلك الطاعنة بصدور قرار ثاني بإيقافها عـن ا: رابعا 

وـهـذا الـقـرار ) -/-/-ـمـؤرخ ـفـي (ـبـدون صــرف أي راـتـب لـهـا 

بمـا يؤكـد أنـه قـرار فصـل .. بال سبب وال مدة وبدون تحقيـق 

مســتتر ـفـي ـقـرار إيـقـاف وـكـان عـلـي المحكـمـة أن تفـطـن إـلـي 

 .ذلك 

و"(ن�א�K(��� ن���'� و��Lא���(ع� .$'�א�#"��،�وWw-(�و�(�ز����������������3..��(�"(ن�ذ�?���� 

ع��������������א�#"�א�3وא�/����
8�'�א�osم�)�� �)�B��'o�..����א�3א����'���5א�4(;��'�وא��8/

����)�B���Zq��+����i64א���o>ن�א �V2�..������)���)(� و�2}(�[�)�B������8�"�k����kو�������..�و����
�������Gu �)B����*)Uא���$��)®���������������..���و.(�k�
!�א�)4�n��)����o>א�T����א��(زم���6�qא�
�B�

ق�א���(ع�����و)v�2:���..�א��/�T�(وאG�Eل��.�x��6و���!�{�Z#א��
l�1א���;.�

 هذا 

 وحيث أنه عن الشق العاجل 

 بطلب وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه 
فلما كان قد ثبت لعدالة الهيئة المـوقرة قيـام هـذا الطعـن علـي أسـباب جديـة تنـال بوضـوح  

ر الذي يتوافر معه ركـن تام من الحكم الطعين وتجعله من المرجح نقضه حال نظر الموضوع األم

 .الجدية المبرر إليقاف التنفيذ 

 كما أن الثابت أيضا 

��$�#�א<��oא�64
ن����� ن����������
n'�����Z(��א�4(;��� ن�������\�א���!�א��(د�Zوא��6

ن���� ��\�א��gqא�/���;����������1o�[�)��
�)�B(�����و-���(�و�/B�6 ������������5��א!"�o��V�!��وذ��?�א��


;(��U(ل�.���א<��oא�64
ن�������������
��6=(ل��������..�[V�5א�"!���
א����6����Z#����א��qא�
�و-
�(�mא���$�#� ��(��E�!Jא�.�

 وباجتماع ركني اجلدية واالستعجال .. هذا 
������������������Z(��&د����#����מ�	����N�($מ�א��ط,�ون�)ذ�א��('�
��/�א�ط���א�,��ل�� )���7


�)ق����ط����#
�1
�')ذ�=ذא����א�)�د���,�Nא��
������N(�Dد�1א��E"�א��א���)���א��
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�N($א�7"��1א��ط,ون�.�

  بناء عليه

  من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم ةلتمس الطاعنت
 .بقبول الطعن شكال : أوال 
 . بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن الراهن موضوعابصفة مستعجلة: ثانيا 

 :أصليا : ثالثا
 : والقضاء مجددا بنقض الحكم المطعون فيه ،

 .بإلزام المطعون ضدها بإعادة الطاعنة إلي عملها  -١

 . حتى تاريخ العودة-/-/-بإلزام المطعون ضدها بصرف رواتب الطاعنة منذ  -٢

بإلزام المطعون ضدها بتعـويض الطاعنـة عـن األضـرار الماديـة والمعنويـة جـراء إيقافهـا عـن  -٣
 .العمل بال مبرر 

زام المطعون ضدها بأداء كافة مسـتحقات الطاعنـة الماليـة وفي حالة رفض عودتها للعمل إل -٤
تعـويض عـن إنهـاء الخدمـة ، + بـدل األجـازات + بـدل اإلنـذار + وهي مكافأة نهاية الخدمة 

 .وغير ذلك من الحقوق المالية 

 .الالزم المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي  -٥

 : احتياطيا 
ـي محكمــة االســتئنافحكــم المطعــون فيــه بــنقض ال  إلعــادة نظــر الــدعوى ٕواعــادة األوراق إـل

 .برمتها بهيئة مغايرة 
 وكيل الطاعنة 

 
   المحامي
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 املوقرة ..... لدي جانب مقام احملكمة االحتادية العليا بأبو ظبي 
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7د)מ�=ذ��א�3	���ط,�����#�א��(מ�א�&�د���ن�و�د� 
ـمــدني عجـمــان ...  لســنة ...ـفــي االـســتئناف رـقــم .. عجـمــان االتحاديــة محكمــة اـســتئناف  

 : والقاضي منطوقه -/-/-بجلسة  

 :حكمت احملكمة 

��Go،�و���I�m)�r���[Vل�א
��(������،�%.�������א�/�o>א��������
;(�،�و���
�������!
�9)�)l8����)6��.و �>���א�/��.%�א��nو�(�3،�و�)�\� �%�د!-�� 

 �)\�(�ن�א��(מ�א��
دא	#�א��P)د�(�ن�&�د�א��ن��و
.. مـدني كلـي عجمـان  ....  لسـنة ....رقـم في الدعوى ..  االتحادية االبتدائية محكمة عجمان

  :بأن منطوقة قضي في كان قد و-/-/-جلسة الصادر ب

 حكمت احملكمة حضوريا

− ��'��uqא�]
���)�א�B����)�)��)U�5;)4(�و �>���א��;����1:���א��;nم�وא�
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 يما يليتتلخص واقعات النزاع الراهن ف
، استوفت كافة أوضاعها القانونية بموجب الئحة .. دعواه المبتداة أقام الطاعن الحالي  

 :نشد من خاللها الحكم باألتي .. أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة 
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 أما بشأن الشركة املطعون ضدها الثانية 
تكليــف الســيد الخبيــر باالنتقــال إلــي مقــر هــذه الشــركة .. فقــد طلــب الطــاعن 

واإلطالع علي عقود اإليجار المبرمـة علـي قطعتـي األرض المملـوكتين للطـاعن 

 ، وبـيـان قيـمـة ،  وبـيـان القيـمـة اإليجارـيـة الـتـي ـتـم تحصــيلها ـمـن المســتأجرين

العموـلــة المســـتحقة للشـــركة المطـعــون ضـــدها الثانـيــة ، وبـيــان ـمــا ـقــد يـكــون 

الطاعن قد تسلمه من اإليجارات ، وبيان صافي المستحق للطاعن ومترصـد لـه 

 .في ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية 

 وذلك كله متهيدا للمطالبة 
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مـن رأس مـال % ٥٠فإنـه يمتلـك حصـة قـدرها  -/-/-المـؤرخ بأنه بموجب عقد التأسـيس  
والتـــي يغـــنم بمغنمهـــا ويغـــرم بمغرمهـــا بـــذات النســـبة  .. ها األولـــي ضـــدطعـــونالمشـــركة التضـــامن 

 :فالثابت أن الطاعن لم يتحصل إال علي المبالغ اآلتية .. المذكورة 

 .مبلغ قدره تسعمائة ألف درهم قيمة بناء قطعة األرض  -١
 .مبلغ قدره خمسمائة ألف درهم قيمة سيارة   -٢

 . درهم قيمة لوحة رقم  ٩٩٠,٠٠٠مبلغ وقدره  -٣

 . درهم تحويل نقدي لصالح الطاعن بأمريكا ٥٤٠٠٠٠لغ قدره مب -٤

 . درهم قيمة إيجار األرض بالمنطقة الصناعية بإمارة عجمان ٢٢٠٠٠٠مبلغ قدره  -٥
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 هذا من ناحية  
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 هلاتني القطعتني طاعن وعقب متلك ال.. هذا 
����).���������1و��מ�א���و�5�Jد��ن���ض���#��&ل�

  ضدها الثانية طعونثم قام بتكليف الشركة امل

 بتأجري الوحدات املقامة علي هاتني قطعتي األرض حلسابه 

64
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  إيل أموال طاعنولدي احتياج ال.. هذا 

  ضدهما طعونفوجئ بالشركتني امل

 تتنكران حلقوقه ومستحقاته 
 فـــي الشـــركة األولـــي بأنـــه لـــيس شـــريك مؤداهـــاوالـــدليل معدومـــة الســـند وذلـــك بادعـــاءات 

لقطعـتــي األرض كـمــا ـتــم االدـعــاء بأـنــه ـلــيس ماـلــك وبصــورية عـقــد التأســيس المشـــار إليــه ســـلفا ، 
سـوي إقامـة الـذي لـم يجـد معـه الطـاعن مناصـا وهـو األمـر ! سالفتي الذكر وأنهمـا عائـدتين لوالـده ؟

إال أنه .. إلنهاء هذا األمر بالطرق الوديـة الودية والت بعدما أعيته السبل والمحا.. دعواه المبتدأه 

وهـو إقامـة الـدعوى .. فمـا كـان منـه إال أن اتخـذ أصـعب قـرار فـي حياتـه .. بالعناد والعنـت قوبل 

 .) مضطرا(المبتدأة 
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 ) فيها(التي مت انتداب أحد اخلرباء املختصني و

  وباشر املهمة املوكولة إليه منتهيا إيل نتيجة

 رت عنها حقيقة أوراق التداعي وهي كالتايل أسف
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 هذا باإلضافة إيل 
نصــيبه ـمـن قيـمـة اإليـجـار المســتمر حـتـى ديســمبر    مبـلـغ وـقـدره  −

 ) ون وأربعمائة وثمانون ألف درهمملي( درهم ١ر٤٨٠ر٠٠٠

نصيبه من قيمة عقد اإليجار المستمر حتى    مبلغ قدره  −

 ) .خمسمائة وعشرون ألف درهم( درهم ٥٢٠ر٠٠٠

ـــغ وقــــدره  − نصــــيبه مــــن عقــــود اإليجــــار المســــتمرة حتــــى     مبـل

 ) .خمسون ألف درهم( درهم ٥٠ر٠٠٠

ـــــغ قــــــدره -     ـــــى عــــــام   مبـل  نصــــــيبه مــــــن اإليجــــــار المســــــتمر حـت

 ) .ستة مليون وثمانمائة ألف درهم( درهم ٦ر٨٠٠ر٠٠٠

 ����Q!��A�\�(��1�)�2�Z ١٩!٧٣٠!٧٥٠����
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 درهم ٧٢ر٥٠٦ر٧٩٩ما بأداء مبلغ قدره بإلزام المطعون ضده" 

اثنين وسـبعون مليـون وخمسـمائة وسـتة ألـف وسـبعمائة تسـعة (

مــن % ١٢باإلضــافة إلــي فائــدة قانونيــة بواقــع ) وتســعون درهــم

تـــاريخ االســـتحقاق وحتـــى تمـــام الســـداد ، مـــع إلـــزام الشـــركتين 

 " .بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 
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ـك لمــا  عنهمــا أمــام محكمــة قــد مــثال بوكيــل شــركتين المطعــون ضــدهما وكانــت ال..  كــان ذـل
  :بغية الحكم باآلتي.. وادعي عنهما تقابال .. الدرجة األولي 
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 وحيث كان ما تقدم 
.. القانونية والمستنديه والفنيـة علـي ذلـك وقيام األدلة  أحقية الطاعن في طلباتهوبرغم ثبوت 

 .غير سند من واقع أو قانون قيام الدعوى المتقابلة علي وبرغم ثبوت 

  بعدالة حمكمة أول درجة طاعنفقد فوجئ ال
تصـــدر حكـمــا تمهـيــديا بجلســـة      بإحاـلــة اـلــدعوى للتحقـيــق 

ــت الشـــركتين المطعـــون ضـــدهما صـــورية وضـــع الطـــاعن  لتثـب

 ريك في األولي وملكيته لقطعتي األرض رقم      ،  كش

 .نفي ذلك ) الطاعن حاليا(للمدعي عليه تقابال 

 ملا كان ذلك
لتـجـاوز اـلـدفع بـشـقيه ـحـدود  التمهـيـدي ومخالفـتـه للـقـانون وـكـان الثاـبـت بـطـالن ـهـذا القضــاء 

ا بالشــهود وفــق عــدم جــواز إثبــات الشــراكة أو نفيهــفضــال عــن لإلثبــات بالشــهادة النصــاب القــانوني 
وأبـدي  بالطاعن نحو المثول أمـام محكمـة الدرجـة األولـي بجلسـة    وهذا ما حدا.. صحيح القانون 

 .المذكور  ببطالن الحكم التمهيديصراحة ودفع علي إجراء التحقيق اعتراضا رسميا 

 إال أن حمكمة أول درجة 
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طعون فيـه قـد شـابه عيـب اخلطـأ يف تطبيـق القـانون واخلطـأ احلكم امل: السبب األول 

اجلسيم يف تفسريه وتأويله ، وهو السبب األهم الذي تهـدر بـه األسـباب التـي 

كـم للطعـن عليـه أوردها املشرع يف القانون ليستند إليهـا مـن صـدر ضـده احل

 .بطريق التمييز 

 ن أ من قانون اإلجراءات املدنية علي ١٧٣وذلك بأن نصت املادة 
ـالنقض   قيمــة ـمـن محــاكم االســتئناف إذا كاـنـت فــي األحكــام الصــادرة للخصــوم أن يطعـنـوا ـب

 -:وذلك في األحوال اآلتية غير مقدرة القيمة ، أو كانت الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم ، 
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 وتطبيقا ملا تقدم 
منـهـا مخالـفـة  ..  ـمـن صــورةـيـأتي عـلـي أكـثـرـفـإن عـيـب الخطــأ ـفـي تطبـيـق الـقـانون .. بداـيـة 

عــدة قانونـيـة ال وجــود بإنكــار وجــود قاعــدة قانونـيـة موجــودة أو التأكـيـد عـلـي وجــود قاالـقـانون وتـكـون 
وتكــون بتطبيــق قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال .. ضــا الخطــأ فــي تطبيــق القــانون أيومنهــا .. لهــا 
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وكــذا منهــا صــورة الخطــأ فــي تأويــل تنطبــق عليهــا أو رفــض تطبيــق قاعــدة تنطبــق علــي الواقعــة ، 

منها كـذلك صـورة ووتكون بأن يقع القاضي في خطأ عند تفسيره نصا قانونيا غامضا ، .. القانون 

ـبـأن يكــون صــدر مــن هيـئـة عـلـي النـقـيض  كنشــاط ـقـانوني تعـلـق ـبـالحكمتوالـتـي ـقـد .. بـطـالن الحـكـم 
مكتوبــة بــأن يخلــو مــن توقيــع الهيئــة وقــد تتعلــق بــالحكم كورقــة  ممــا اشــترطه القــانون فــي تكوينهــا

مثلمـا يتعلـق .. وأخيرا فقد يأتي هذا العيـب فـي صـورة بطـالن إجـراءات مـؤثرة فـي الحكـم المصدرة 
 .األمر بأهلية الخصوم أو تمثيلهم في الخصومة 

 ملا كان ذلك 
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 الوجه األول

احلكم املطعون فيه أخطأ يف تطبيق القانون حيث أن اهليئة املوقرة التي أصـدرت 

هذا القضاء ختتلف متامـا عـن اهليئـة التـي اسـتمعت للمرافعـة وقـدمت إليهـا 

املستندات وأدلة الثبوت علي أحقية الطاعن يف طلباته ، وهـو األمـر الـذي يبطـل 

 .احلكم الطعني 

  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ١٢٨فقد نصت املادة .. داية ب
وال يجوز أن يشترك فيها غير مجتمعين ، بين القضاة في األحكام سرية تكون المداولة  -١

  .القضاة الذين سمعوا المرافعة

 ............. اآلراء ويبدأ  بأحدث القضاة يجمع الرئيس  -٢

 ........ ...............وينطق الحكم علنا  -٣

 فإذا حصل ألحدهم ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تالوة الحكم -٤
وجب أن يكون قد وقع مسوده الحكم علي أن يثبت ذلك في مانع غير منه لواليته 

 .محضر الجلسة 
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  من ذات القانون علي أن ١٣٠كما نصت املادة 
اريخ إصداره ومكانه ونوع القضية  المحكمة التي أصدرته وتيجب أن يبين في الحكم -١

 .وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به 

 .................. كما يجب  -٢
في أسباب الحكم الواقعة ، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم والقصور  -٣

حكم يترتب عليه بطالن وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الوصفاتهم ، 

 .الحكم 

  علي أن عليا حكام الاألويف هذا املقام تواترت 
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 )٢٤/١/٢٠١١ تجاري جلسة ٢٠١٠ لسنة ١٨٣الطعن رقم (

 كما قضت كذلك بأن 
األوضــاع الشــكلية المنصــوص ٕيجــب أن تراعــي فــي تحريــره واصــداره الحكــم ورقــة شــكلية  

بحسـبان أن ذلـك مـن ، وأن يشتمل علي البيانات التي أوجب الشـارع ذكرهـا فيـه عليها في القانون 

بطالن الحكم وهو بطالن متعلق بالنظام العـام  علي مخالفتها مما يترتبأسس التنظيم القضائي ، 

 مـن قـانون اإلجـراءات المدنيـة ١٣١ ، ١٣٠، ونصوص المـواد تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها 
والمداوـلـة ـبـه بـعـد ســماع المرافـعـة  ـفـي إصــدار الحـكـمالـتـي اشــترك ـتـدل عـلـي أن رـئـيس الجلـسـة ، 

متعلـقـا ٕواال ـكـان الحـكـم ـبـاطال بطالـنـا حكـم األصــلية ، عـلـي نســخة الـهـو اـلـذي وـقـع وجـب أن يـكـون 
 ألن العبـرة علـي مسـودته صـدرت الحكـمتوقيع رئيس الهيئة التي أوال يغني عن ذلك بالنظام العام ، 

ـك هــي بنســخة الحكــم األصــلية  ـك دون غيرهــا ، مــن ذـل توقيــع رئــيس أيضــا كمــا ال يغنــي عــن ذـل

 . من رئيس الجلسة التي أصدرته بدالنسخته األصلية الجلسة التي نطقت بالحكم 



٣٦٢ 

 

 )٢٤/١٠/٢٠١٠ عقاري جلسة ٢٠١٠ لسنة ٤٩الطعن رقم (

 باإلضافة إيل مجلة ما تقدم 

 ، ١٢٨فإن المقرر في قضـاء التمييـز أن مفـاد المـادتين  

 من قانون اإلجراءات المدنية ، أنـه ال يجـوز أن يشـترك ١٣٠

ـذين ســمعوا المرافعــة ،  ـر القضــاة اـل ـة غـي ٕواال كــان ـفـي المداوـل

 .باطال 
 )١٨/٥/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٩٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضـح وبجـالء .. علي مدونات الحكم الطعين المفاهيم والثوابت أنفة البيان وبتطبيق جملة  

 تام أنه بجلسة 
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 واستمعت للمرافعة وتسلمت مذكراتها من الطرفني 

  -/-/-جللسة وقررت التأجيل 
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 واستمعت أيضا للمرافعة وتسلمت مذكراتها

  -/-/- جللسة كموقررت حجز الدعوى للح
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  -/-/-وقررت عدالة احملكمة إعادة االستئناف للمرافعة جللسة 

 بـأجازة. ..../ لتعذر املداولة لقيام السيد القاضي 
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يـئـة يتضــح وبجــالء ـتـام اخــتالف اله.. ومــن خــالل العــرض المتـقـدم ذكــره .. لـمـا ـكـان ذـلـك  

التــي حضــرت المداولــة عــن تلــك الهيئــة المــوقرة ..  التــي اســتمعت للمرافعــةافية المــوقرة تئناالســ

  .وفصلت في االستئناف الطعين حكمة حاليا

 كما أن الثابت 

واـلــذي اـســتمع / ..... أن الســيد القاضـــي رـئــيس اـلــدائرة  

ـبـل ـلـم .. ـلـم يوـقـع عـلـي النســخة األصــلية للحـكـم .. للمرافـعـة 

 .إصداره يشترك في 
 



٣٦٤ 

 

 بل واألكثر من ذلك 

ـإن الســيد القاضــي   ـم يســتمع للمرافعــة / ....... ـف ـذي ـل اـل

ـقـد اشــترك ـفـي المداوـلـة .. وـلـم تـتـداول اـلـدعوى أماـمـه نهائـيـا 

 .بالمخالفة للقانون .. ٕواصدار الحكم 
 من مجلة ما تقدم و

ك أن هيئـة ذلـ.. يضحي ظاهرا وبجالء تام مدي البطالن الذي عاب الحكـم المطعـون فيـه  

المحكمة الموقرة التي استمعت للمرافعـة تختلـف تمامـا عـن تلـك الهيئـة المـوقرة التـي تـداولت فـي 

وحيـث أن القـانون جـزم بـأن المداولـة سـرية وال يجـوز قطعيـا أن .. القضية وأصدرت الحكم فيها 

..  العـام وحيـث أن ذلـك مـن النظـام.. يشترك فيها غيـر السـادة القضـاة الـذين اسـتمعوا للمرافعـة 

 .األمر الذي ينحدر بالحكم المطعون فيه إلي حد البطالن الموجب للنقض واإللغاء 

 الوجه الثاني 

احلكم املطعـون فيـه خـالف القـانون وخـالف القاعـدة األصـولية التـي مؤداهـا أن 

القانون اخلاص يقيد القانون العام ، وذلك بأن طبقت األحكـام العامـة الـواردة يف 

ينص صـراحة وقطعيـا ) وهو قانون خاص(رغم أن قانون الشركات .. ت قانون اإلثبا

علي عدم جواز إثبات ما خيالف عقد الشركة بشهادة الشهود ، وهو مـا يسـتوجب 

 .نقض احلكم والطعني 

 قضاء علي أن الفقد تواتر .. بداية 

أن القانون الخاص يقيـد مطلـق القـانون العـام .. القاعدة  

 .يد نصا أو داللة طالما قام دليل التقي
 )٢٤/٦/٢٠٠٧ مدني جلسة ٢٠٠٧ لسنة ١٠٩الطعن رقم (
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 كما قضي كذلك بأن 
ـ، وهو بهذا الوصف ............ القرار الوزاري يعد تشريعا خاصا لتنظيم 

يتعين إعمال القواعد والشروط التي أخذ بها دون االعتداد بما يرد في القانون 

ي وردت في التشريع الخاص ، ألنه من العام من قواعد مخالفة لتلك الت

المسلم به أن النص الخاص يقيد الحكم العام إذ تقضي القواعد األصولية في 

التفسير أن الحكم الخاص يحد من إطالق الحكم العام بالنسبة إلي الحالة التي 

 تم التخصيص في شأنها 

 )٢٥/٣/٢٠٠٧ مدني جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٠ن رقم الطع(

  ملا كان ذلك
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 نون الشركات يعد قانون خاص ومن ثم فإن قا

 وتشريع حيد ويقيد أحكام اإلثبات يف القانون العام 
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 ونفاذا ملا تقدم.. هذا 

  من قانون الشركات علي أن ١٠ة وحيث نصت املاد
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 علي أن حمكمتنا العليا ويف ذلك تواترت أحكام 
 المعـدل بالـقـانونين رقـمـي ١٩٨٤ لســنة ٨الـمـادة العاشـرة ـمـن ـقـانون الشـركات رـقـم فـي اـلـنص  

ال يـجــوز أليـهــم إثـبــات ـمــا فــي العالـقــة بــين الشـــركاء مـفــاده أـنــه  ١٩٩٠ لســـنة ٤،  ٨٨ لســنة ١٣

فال يجوز ألحـد الشـركاء أن يثبـت فـي وبالتـالي  يخالف ما ورد بعقد الشركة أو يجاوزه إال بالكتابة
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لمـا كـان ذلـك وكـان مواجهة الشريك األخر صورية ما ورد بعقد الشركة مـن شـروط إال بالكتابـة ، 
عقـدا وهـو صـورية شـراكة المطعـون ضـده الفعليـة فيـه بصورية أحـد عناصـره المطعون عقد الشركة 

ومـن ثـم فـال يقبـل % ٥١أن المطعون ضـده شـريكا فـي العقـد بحصـة قـدرها  ونص فيه علي مكتوبا

خالفـا وصوال منـه إلـي بطـالن عقـد الشـركة من الطاعن وهو أحد طرفي العقد إثبات هذه الصورية 

 .لما هو ثابت في العقد 

 )١٥/٤/٢٠٠١ حقوق جلسة ٢٠٠١ لسنة ٨٦ ، ٨٣الطعن رقم (
 

 كما قضي بأن 
 مـا لـم يوجـد اتفـاق أو بغيـر الكتابـةولئن كـان األصـل أنـه يجـوز اإلثبـات فـي المـواد التجاريـة 

 قـد وضـع اسـتثناء ١٩٨٤ لسـنة ٨، إال أن قانون الشركات التجاريـة رقـم نص يقضي بغير ذلك 

علـي أن العاشرة منـه ٕة لقيام عقد الشركة واثباتها إذ نص في المادة من هذا األصل فاشترط الكتاب
اســتقرار مــن هــذا الــنص وقــد اســتهدف المشــرع ) الــخ........... ال تقبــل الشــهادة عنــد الخــالف (

فـال وأنه انطالقا وترتيبـا علـي ذلـك التعامل بين الشركاء بما يحقق مصلحة اقتصادية عامة للدولة 

مـن الطـاعن فـال يقبـل ومـن ثـم خالف الثابت بعقـد الشـركة بغيـر الكتابـة ، يحق للشريك إثبات ما ي
االدعــاء ـبـأن شــريكة ـلـم ـيـدفع نصــيبه مــن رأس مــال الشــركة محــل الـنـزاع خــالف لمــا هــو ثاـبـت بعقــد 

 .الشركة 
 )١٧/٩/٢٠٠٠ حقوق جلسة ٢٠٠٠ لسنة ٩٦الطعن (

 ملا كان ذلك 
يتجـلـى ـظـاهرا .. الـنـزاع الماـثـل اقـعـات وأوراق عـلـي والمـفـاهيم القانونـيـة أنفـة البـيـان وبتطبـيـق  

قــد تحــرر فــي ظــل قــانون الشــركات  -/-/-المــؤرخ ) المطعــون ضــدها األولــي(أن عقــد الشــركة 

 لســنة ٤ والـقـانون رـقـم ١٩٨٨ لســنة ١٣ والمعــدل بالـقـانون رـقـم ١٩٨٤ لســنة ٨رـقـم التجارـيـة الـقـديم 
دون ..  هـذه الشـركة والشـركاء فيهـا األمر الذي يؤكد أنه القـانون الواجـب التطبيـق علـي ١٩٩٠

 .سواه

 وحيث كانت املادة العاشرة من هذا القانون 
بعـدم جـواز الشـهادة إلثبـات مـا يخـالف مـا ورد صـراحة  بمـا ال يـدع مجـاال للشـك قد نصـت 

المـؤرخ بصورية هذا العقـد ) والده(الطاعن أن ادعاء شريك ومن ثم يتضح .. بعقد الشراكة وكتابة 
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مــن % ٥٠أي أنــه يمتلــك (أثبتــه مــن شــراكة الطــاعن بهــذه الشــركة بحــق النصــف فيمــا  -/-/-
هـــو ادعـــاء باطـــل ) .. وحتـــى تاريخـــه.... أصـــول رأس مـــال وأربـــاح هـــذه الشـــركة منـــذ إنشـــائها فـــي 

  .-/-/-ويخالف الثابت بالكتابة بصلب عقد التأسيس المؤرخ 

 وإعماال لصحيح القانون 

 ومة إال بالكتابة فال جيوز إثبات هذه الصورية املزع

 بشهادة الشهود )  من األصلااستثناء(وال جيوز إثباتها 

 ����������������'�!
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 بالقانون املوضوع وبدال من أن تتصدي هلم حمكمة 

 تأكيدا علي عدم جواز إثبات ما خيالف ما هو ثابت 

 إال بالكتابة ) حتديدا(كتابة بعقد الشراكة 

 وال جيوز اإلثبات يف هذا الشأن بشهادة الشهود 
.. راحة صـعكـس ذلـك وخـالف مـا قـرره القـانون بسـلوك محكمـة أول درجـة طاعن فوجئ ال

ــات مزاعمهمـــا وأصـــدرت حكمـــا تمهيـــديا  بشـــهادة ) المخالفـــة للكتابـــة(يخـــول للمطعـــون ضـــدهما إثـب
 !.الشهود؟

 وليس هذا فحسب 
 ..  سندا وحيدا لقضـائها)المعدومة الصحة أقـوالهم( من أقوال هؤالء الشهود بل أنها اتخذت 

 ـقـد دلـيـلبـطـالن ثـمـة وـكـذا  ـبـبطالن ذـلـك الحكــم التمهـيـديـطـاعن ـعـن دـفـع الوالتفـتـت دون رد ســائغ 
 ومــا هــو ثاـبـت بصــلب لمخالفتهــا للـقـانونيســتمد مــن أقــوال الشــهود اـلـذين اســتمعت إـلـيهم المحكمــة 

أن حكـم محكمـة الموضـوع  الـذي يؤكـد بمـا ال يـدع مجـاال للشـك وهـو األمـر -/-/-العقد المؤرخ   

 .تجارية  الخاص بالشركات ال١٩٨٤ لسنة ٨قد شابه الخطأ في تطبيق القانون رقم 

وال ينال من ذلك 
 ��(���
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  منه علي أن ١٦املادة حيث نص يف 
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بكافـة .. قـد مـنح الغيـر حـق إثبـات مـا يخـالف الثابـت بعقـد الشـركة .. نص حيث أن هذا الـو
فإنه لم يمنح هذا الحق للشركاء أنفسـهم  .. إال أنه بمفهوم المخالفة لهذا النص.. طرق اإلثبات 

وـمـن ـثـم فـهـو ـحـق .. ـحـال االدـعـاء بـمـا يـخـالف ـمـا ورد ـفـي عـقـد الـشـركة ـفـي مواجـهـة ـشـركائهم 

 .لشركاء فال يجوز إثبات ادعائهم المخالف للكتابة إال بالكتابة  محصور في الغير فقط أما ا

 ملا كان ما تقدم 

 وبرغم متسك الطاعن أمام حمكمة الدرجة الثانية 

 جبمله ما سلف بيانه ) احملكمة االستئنافية مصدرة احلكم الطعني(

 إال أن هذا القضاء قد خالف القانون والقواعد األصولية 

 طبيق النص الصحيح الواجب تطبيقه وأمسك دون سند عن ت

 واستعصم باألحكام العامة الواردة يف قانون اإلثبات العام 

 �������;����n.�)������l��n��k��86����5�������. �W��w�..�����s�1���;�Qº)���A�O�������. �k���
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 الوجه الثالث 

أخطـأ احلكـم الطعـني يف تطبيـق الـقـانون ذلـك أن قيمـة النـزاع تتجـاوز النـصـاب 

 باملخالفـة للقـانون –القانوني القيمي لإلثبات بشهادة  الشهود ، ومع ذلك قضي 

وهو األمر الذي يعيب احلكم املطعون فيه مبـا .. ثبات بشهادة الشهود  جبواز اإل–

 .يستوجب نقضه وإلغائه 

  من قانون اإلثبات علي ان ٣٥فقد نصت املادة 
أو كان  تزيد قيمته علي خمسة أالف درهمإذا كان التصرف في غير المواد التجارية  -١

جوده أو انقضائه ما لم يوجد فال تجوز شهادة الشهود في إثبات و غير محدد القيمة ،

 .اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك 

 .الخ ................... باعتبار قيمته وقت صدور ويقدر االلتزام  -٢

 علي أن تنا العليا كمحمويف هذا الشأن تواترت 

��م���������������������� ;�،�'�8����!�א����W�wن�)��'� �mVد!-��� و�"/¦���8;��1�A���<��Z#א��m�nא��
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�.ذ�?�
 )١٣/١٢/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٢١٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
محـدد  أو كـان غيـر تزيـد قيمتـه علـي خمسـة أالف درهـم أنـه إذا كـان التصـرف من المقـرر 

جـد اتفـاق أو نـص يقضـي م يو ما لـفال تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائهالقيمة ، 
وـيـدخل ـفـي هــذه التصــرفات وتســري ـهـذه القاـعـدة عـلـي جمـيـع التصــرفات القانونـيـة ، بغـيـر ذـلـك ، 

وســواء كــان ملزمــا للجــانبين أو الملزمــة جميــع االتفاقيــات والعقــود أيــا كــان األثــر المترتــب عليهــا 
كـة لغيـره المتعاقـد معـه الـذي أقـام بنـاءا علـي أرض مملوومن ثم فال يجوز للشـخص لجانب واحد ، 

بـإجراء أعمـال بنـاء أن مالـك األرض أذنـه صـراحة أو ضـمنا طلب إحالة الدعوى للتحقيـق إلثبـات 

 ، طالـمـا أـنـه ال يوـجـد بينهـمـا اتـفـاق يقضــي بغـيـر ذـلـك وتمســك عـلـي المتـفـق علـيـه ـفـي العـقـدزاـئـدة 

 .بعدم جواز اإلثبات بشهادة الشهود ) مالك األرض(خصمه 

 )١٨/١/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٠٠٨لسنة  ٢٤٩الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك
أن النـزاع .. المطعـون فيـه ذاتـه  ومدونات الحكم من خالل أوراق النزاع الماثلكان الثابت و 

  :تنقسم إلي شقينالسيما وأن مطالبه الطاعن بحقوقه .. الراهن يدور في فلك القانون المدني 

  الشق األول

�"�����(¨�א�+���! ���(����n���'�����-(�א�4(�)��
ن�����'�א�64
�!��������³..�אqو���1���1 !���;�TL
&�)B�����"א�I���)Kא�

–/−/−�����3Vو)�����'"���I�1��-�'"����#�Qא�+��(�..��و-�B. �Z 
����..��I"'���.�'���'�و��/����5א�+�"(�3א��=(!�'���������U

����������)-�:)��(�و�/BU)�! و�)�B�
BA(�وא��>א�(�U�3وVو)�..� ن�א�
�����'���(��3Gא��.��
ن�א�6.)��A��)��B8oª�!
��� �)B��دون��−"�

�Qא
��[–����?�������(���n.�5;)���'�א�4��¡ن��4(�)������g�5���و�
���'"����(�א�+�B������)A�|���(و�3Vא�����5א��;�¨)���!qא�..����.¡�

�?I�G��1.���5����T�)4ن��
o�.�

 أما الشق الثاني يف هذا النزاع
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 وبالبناء علي ما تقدم 
.. أن المعامالت التجارية البحتـة  من قانون اإلثبات ٣٥من خالل المادة وحيث أن الثابت 

أمـا .. لجـواز اإلثبـات بشـهادة الشـهود لقيمـي  المستثناة من تطبيق النصـاب القـانوني اهي الوحيدة

الـذي حددتـه .. فينطبق عليها ذلك النصـاب القيمـي .. والحقوق المترتبة عليها المعامالت المدنية 

 .المادة المذكورة بخمسة أالف درهم 

 وحيث أن قيمة النزاع الراهن
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 وهو األمر الذي يؤكد
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 الوجه الرابع 

ـانو ـتور والـق ـرع والدـس ـالف الـش ـه ـخ ـون فـي ـم املطـع ـواز احلـك ـي ـجب ـا قـض ن حينـم

االستشهاد بأقوال شاهد واحد فقط يف إثبات الزعم بصورية متلك الطـاعن لـألرض 

حمل التـداعي ملكيـة مسـجله ، رغـم أن النصـاب الشـرعي والقـانوني للشـهادة 

 !.شاهدين رجلني عدلني ؟

 أن علي .. فقد نصت املادة السابعة من دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة .. بداية 

�1/�:!�!�n��'��G[Eد�،�وא�+��6'�א)~G��1 א����5א���
אG[Eم�-
�.���+�������t،�و�v'�אV~(د�א�� �'�-�1א��v'�א����6'�

 وحيث تواترت أحكام التمييز يف هذا الشأن علي أن 

 الشــهادة ـفـي اإلســالم ـهـي شــهادة رجـلـين أو رـجـل نصــاب 

 .وامرأتين 
 )٤/١٠/٢٠١١  جلسة٢٠١١ لسنة ٤٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
إذ كان قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون اإلجراءات المدنية ، 

قد خال من نص علي من تقبل شهادتهم ونصاب تلك الشهادة ، ومن ثم 

وعمال بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون األول فإنه يرجع في بيان 

ذهب اإلمام مالك الذي يقرر أن نصاب الشهادة علي ذلك إلي المشهور في م

�.رجالن 
 )١٢/١٢/٢٠٠٦ جلسة ٢٠٠٥ لسنة ٨١ رقم الطعن(

 ملا كان ذلك 
ـزاع .. أنفــة البيــان علــي مــدونات الحكــم الطعــين وبتطبـيـق القواعــد واألصــول   يتضــح أن الـن

ـراهن شــقين  ـي اهالشــق الخــاص بشــراكة الطــاعن فــي الشــركة المطعــون ضــد : األول.. اـل  األوـل

فهـو يخـص ملكيـة الطـاعن  : أمـا الشـق الثـاني.. ومطالبته بنصيبه في ريع وأرباح هذه الشركة 

 لقطعتي أرض وما عليهما من وحدات تقوم الشركة المطعون ضدها الثانية بتأجيرها للغير 
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 .لحساب الطاعن ومطالبة األخير بتلك القيمة اإليجارية 

 وحيث زعمت املطعون ضدها .. هذا 
ـفـي المطعــون ضــدها األوـلـي واستشــهدت ـفـي هــذا الشــأن بشــاهدين بصــورية شــراكة الـطـاعن  

محــل التــداعي كمــا زعمتــا أيضــا بصــورية تملــك الطــاعن لقطعتــي األرض ) .. مــن العــاملين بهــا(
 / .... .واستشهدت في ذلك بشهادة شاهد واحد فقط هو من يدعي 

 ورغم ما تقدم 
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 خمالفة بذلك قواعد الشرع والدستور والقانون 

 بشأن نصاب الشهادة 
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ررا بـال سـند بأنـه يجـوز وحيث جاء الحكم الطعين علي خالف ما تقدم مقـ.. لما كان ذلك 

وهـذا قـول معـدوم السـند .. أن تركن محكمة الموضوع في تكوين قناعتها إلي شهادة شاهد واحد 

السـيما وأنـه لـيس مـن العقـل أو المنـطـق أن يهـدم سـند ملكيـة رسـمي مسـجل ـحـائز .. واألسـاس 

 !!.؟؟) معيبة علي نحو ما سيرد الحقا(لحجيته المطلقة بمجرد أقوال شاهد واحد 
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 ومن ثم 

��ع��� ���xא�+��(4�������/L����4��5����i�����א�64�o>א��)��;�)����Z����(-�א�����1l����
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 الوجه اخلامس 

أنه علي الفرض اجلديل جبواز تطبيق قواعد اإلثبات العامة رغم وجود قانون خاص 

 فإن الثابت باألوراق عدم حتقق البنـدين وهو الواجب التطبيق ،) قانون الشركات(

 إثبات وأن القول بتحققهمـا جـاء مرسـال بـال سـند وال دليـل ٣٧من املادة ) ٥ ، ٤(

ومن عنديات عدالة احملكمـة مصـدرة هـذا احلكـم الطعـني وبـذلك تكـون خالفـت 

 .القانون مبا يستوجب نقض حكمها 

 علي أن ) ستثناءعلي سبيل اال( من قانون اإلثبات ٣٧فقد نصت املادة 
 :يجوز اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في األحوال اآلتية  

١− �5�� !�n�� '�)�"�k"� '�)�o�)��3
(g�  �(��J�6و�� ،� '�)�o�)��3
(g�  �(���Lو� 2ذא

د�א���m�nא��;�T��A����1א8�UV(ل�Lو�k6ن�� �)B.�Iن�
oو���nXא. 

٢− ª�1و� د� �Zد)��t.)���L2�1ذא�و�)�"�kل�;��1د��
n>ل�دون�א
. 
٣− �����������V���L �T(/��1�)�oא��Q��[�5:א��א��� .2ذא��
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ن� و��(�%�����(م� −٥.)�2ذא�*�56�א�����kא��Q��ª�)��58�����.���1�)�oא�

 .א�6(م� و�א�دא��א�6(�'�
 ملا كان ذلك 

بـأن الـدفع بصـورية قد سايره في الـزعم المؤيد لحكم الدرجة األولـي أن الحكم الطعين وحيث  
ـانون  -/-/-عقــد الشــراكة المــؤرخ  ـد تضــمن مــا يحظــره الـق ـد ـق ـاه أن هــذا العـق ويخــالف النظــام مبـن

تســمح باإلثـبـات  أن ثـمـة أســباب وجيـهـة تجعلـهـا  رأتوأن ذـلـك يترـتـب علـيـه أن المحكـمـة.. العــام 
 .يما يجب إثباته بالكتابة ف.. بالشهادة 
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 وحيث أن قول حمكمة املوضوع بدرجتيها يف هذا الشأن 

 يفتقر للصحة والدقة والسند وإمنا هو جمرد قول مرسل وختمني 

 من عنديات حمكمة املوضوع وذلك لألسانيد اآلتية 
�א���د�א�ول�

�������������#����3(���
�/I���5ن�א���(��א��ط,ون�"د=��א�و�#���د�Iמ���ون�א����(�/��5ن�א�ز�..

�������������������.
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د�)�Nא���(
)ن�א��ط,ون�"�د=���ذא

�]�P7د�א��,���Oل�−/−/−א��ط��(��
���2�Nس��(��N�5�Z"
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 حيث أن املقرر يف قضاء النقض أن 
ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحصيل وفهم الواقع في 

ا في هذا الخصوص تقدير األدلة المطروحة لديها واألخذ بما الدعوى ، وله

ٕتطمئن إليه المحكمة منها واطراح ما عداه طالما أقامت قضاءها في ذلك علي 
 .أسباب سائغة لها أصلها الثابت باألوراق 

 )٢٣/٩/٢٠١٢ عقاري جلسة ٢٠١٢ لسنة ٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
ـت محكمــة الموضــوع قــد خالفــت   الشــركتين ومــا ورد فــي دفــاع ا الثابــت بــاألوراق تمامــوكاـن

وذلـك .. بواقعات الـدعوى وظروفهـا ومالبسـاتها وجنحت جنوحا مؤسفا .. المطعون ضدهما ذاتهما 

.. حـال عـدم وجـود أي سـند لتطبيقهـا علي النزاع الراهن كله حينما حاولت تطبيق قاعدة قانونية 

 ـقـد ـتـم تحرـيـره للتحاـيـل -/-/-الشــركة الـمـؤرخ ـبـأن عـقـد .. حـيـث ـتـم اـلـزعم ـبـال ســند مــن األوراق 

 .علي قانون الشركات 

 ومل يدعيه  فعالوة علي أن هذا الزعم مل يقل به أحد

 ) مع إنكار أقواهلم(أو حىت الشهود  أي من طريف اخلصومة

.. ـفـإن ـهـذا االدـعـاء أيضــا ـجـاء مرســال ومبهـمـا وغامضــا  

إـبـرام عـقـد فـمـا ـهـو ـنـوع التحاـيـل اـلـذي قصــده المتعاـقـدان ـحـال 

 الشراكة والمذكور؟؟ وما هي مظاهره ؟؟ والدالئل علي وجوده 
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 .؟؟ وما هو الغرض من التحايل ؟؟
 وإذا كان كذلك 

 )ايلمع التمسك بإنكار وجود مثة حت(

 ����������������)�vض�א��vل�وא�
BÀא�T(/د�زوאل�א��=&��:)B.2و� ��A)68(ذא��������/��א����
���
ع��B:)�A(�א�i64(و!א�Hא���k�)lא�>;
م�א�#�Z و!د�
�.؟؟)�8os���[�G'�א�

 ومما تقدم يضحي ظاهرا 

 أن ما أورده احلكم الطعني يف هذا اخلصوص 
وهـو .. بـل ويخـالف الثابـت فعليـا بـاألوراق .. ليس له ثمة سند باألوراق ولم يدع به أحد 

 ليطـبـق ـنـص األمـر اـلـذي ينـحـدر ـبـالحكم الطـعـين إـلـي ـحـد الـبطالن الختالـقـه واقـعـه غـيـر صــحيحة

 .وهو ما يستوجب نقض هذا الحكم الطعين .. قانون غير منطبق تماما علي هذا النزاع 
�א���د�א��#��2

��ن��..�D���5ذא�(��/���(���א��و"وع�
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 ومن أحكام حمكمتنا العليا أن 

 ���������L¥د�א����²�1���;�V�i�����>م�وא����1א���;�O(�����T ن���(م�}�oUqن�א �!����א�
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 )٢٧/٩/٢٠١١ تجاري جلسة ٢٠١١ لسنة ١٣٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
..  صـحيح مـا تمسـك بـه دفـاع المطعـون ضـدهما إلـيوبرغم أن محكمة الموضوع لم تفطـن 

إال أنـه ،، محكمة الحكم الطعين بواقعات وظروف ومالبسات هذا النـزاع وهذا ينم عن عدم احاطة 
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كانت تقصد بـأن عقـد الشـراكة .. التي أصدرت هذا الحكـم  علي الفرض الجدلي بأن تلك المحكمة

وذلـك حسـبما تـزعم ( علـي قـروض منهـا  قد حرر للتحايل علي البنوك والحصول-/-/-المؤرخ   
 ) .الشركتان المطعون ضدهما

 فإنه حىت مع هذا الفرض اجلديل 

 يتضح العيب الذي شاب احلكم 

 �����������Q�.)�/����k�ذ�?� ن�אVد;(�Hא�#�Zو!د����(ع�א�64
ن���-8(�²��د�د��(ع���]
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��
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�!. و� �H1I�Z��5-#א�א��)��k؟..�א�+�"'�

 أضف إيل ذلك 
 قـد تحـرر تحـايال علـي البنـوك للتحصـل -/-/-فإذا كـان عقـد الشـركة المـؤرخ 

إال % ٥٠درها فلمـاذا جـاءت نسـبة الطـاعن فيـه قـ.. علي قرض باسم الشـركة 

فـالبنوك ال تشـترط توزيـع النسـب بـين الشـركاء .. يكفي أن تكون نسبة ضئيلة 

 !. بقدر معين ؟

 ومع استمرار الفرض اجلديل 

 بصحة مزاعم الشركة املطعون ضدها األويل 
$����5ن�א�
.�#�א����Uض���ن�א�����(��و
�&��.������#�א���7ض�א��ز���وמ�Dن�א����(��
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 لعل ما تقدم مجيعه 
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 أشرنا سلفا
 هو المطالبة بنصيب الطاعن فـي أربـاح :أولهما .. ينقسم إلي شقين إلي أن النزاع الراهن  

وهنـــا زعمـــت الشـــركة أن عقـــدها صـــوري وحـــرر تحـــايال علـــي .. المطعـــون ضـــدها األولـــي الشـــركة 
فإنـه تمثـل فـي مطالبـة الطـاعن بالقيمـة : أما الشـق الثـاني .. بنوك للتحصل علي قروض منهـا ال

بإيجـار قطعتـي األرض المملـوكتين تحقة له عن قيام الشركة المطعون ضدها الثانية المساإليجارية 

 !.للطاعن لحسابه ؟

 ويف هذا الشق األخري 
ثم يثور تساؤل هام ومن .. ال ينطبق الزعم بأن ثمة تحايل علي البنوك 

ما هو السبب المخالف للقانون والنظام العام الذي اتخذته محكمة .. جدا 

الموضوع سندا للسماح باإلثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اإلثبات 

 !. إثبات ؟٣٧من المادة ) ٤(بالكتابة وفقا للفقرة 

 ومما تقدم 

�������������i ن�א<��oא����ln��54$����i64وא6A(�3א��>�������� ����)([ ��kn$אع�و���
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طعون وحيثياتـه وأسـبابه مثلـت املعنـي احلقيقـي لعيـب احلكم امل:  ثانيالسبب ال

القـصـور يف التـسـبيب اـلـذي ـبـرز واـضـحا ـمبـا يؤـكـد إـهـدار ـهـذا القـضـاء لكاـفـة 

الضمانات التي فرضها القانون مـن وجـوب تسـبيب األحكـام تسـبيبا واضـحا 

أمـا وأن ذلـك مل يتـوافر يف احلكـم .. إحاطته بكل أوراق النـزاع وشامال ينم عن 

 .الطعني فهو األمر الذي يسلس حنو بطالنه املستوجب نقضه واإللغاء 

  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ١٢٩فقد نصت املادة .. بداية 
ـي األســباب التــي بنيــت عليهــا -٤   ، وتــودعيجــب فــي جميــع األحــوال أن تشــتمل األحكــام عـل

مسـودة الحـكـم المشـتملة عـلـي أســبابه موقعـه ـمـن اـلـرئيس ، والقضـاة عـنـد النطــق بـه ـفـي مـلـف 
 .الدعوى 

 ...........  ويجوز في المواد المستعجلة  -٥

 . وتحفظ المسودة المشتملة علي منطوق الحكم وأسبابه بملف الدعوى  -٦

 . بطالن الحكم ٢ ، ١ويترتب علي مخالفة األحكام الواردة في الفقرتين -٧

  من القانون ذاته علي أن ١٣٠كما نصت املادة 
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ونوع القضية وأسـماء  -١

 ............ القضاة 
 ، ـثــم طلـبــات الخصـــوم ـعــرض مجـمــل لوـقــائع اـلــدعوى أن يشـــتمل الحكـــم عـلــي كـمــا يـجــب -٢

 .أسباب الحكم ومنطوقهم تذكر بعد ذلك  ورأي النيابة ثوخالصة موجزة لدفاعهم الجوهري

والقصــور فــي أســباب الحكــم الواقعيــة والــنقض أو الخطــأ الجســيم فــي أســماء الخصــوم -٣

 .وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطالن الحكم 

 هذا 
 الموضوع أن تـورد أنه يتعين علي محكمةولما كان من المقرر نفاذا للنصين أنفي الذكر ،  

في حكمها ما يدل علـي أنهـا واجهـت كافـة عناصـر الـدعوى وأوجـه الـدفاع الجـوهري التـي يثيرهـا 

، فــإذا مــا التفتــت عــن أوجــه الــدفاع المــذكورة والتــي قــد يتغيــر بهــا وجــه الــرأي فــي الخصــوم أمامهــا 
بالقصـور فـي فـإن حكمهـا يكـون مشـوبا الدعوى ولم توردها وتقسطها حقها من البحـث والتمحـيص 

 .التسبيب 
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 ) مدني٢٠٠٩ لسنة ٣٧٧ الطعن رقم ١٨/٤/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
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 أن .. فإن املقرر يف قضاء عدالة احملكمة االحتادية العليا .. بداية 

 ���
[�،�و;���א��tAא
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 )٢٨/١/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٤ لسنة ٣٧٧المحكمة االتحادية العليا الطعن رقم (
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 ن املقرر كما أ
أنه يجب أن تتضمن األحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت 

بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من 

دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ثم استنفذت كل ما في سلطتها لكشف وجه 

 المبطل ٕالحق في الدعوى ، واال كان حكمها مشوبا بالقصور 

 )٢٥/١/٢٠١٥ االتحادية العليا جلسة ٢٠١٤ لسنة ٥٣٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتضـــح أن محكـمــة  القانونـيــة أنـفــة البـيــان عـلــي مـــدونات الحـكــم الطعـــين وبتطبـيــق المـفــاهيم 

واقترفـت الطريـق الحـق فيـه وصـوال لوجـه عن بحث وتمحيص أوراق التداعي الموضوع قد أمسكت 

فاتخذت من عـدم .. الغير قائم علي دراسة لـألوراق لتخمين واالفتراض الظني األسهل عليها وهو ا

سـندا للـزعم بحقوقه لدي الشركتين المطعـون ضـدهما قيام الطاعن بالمطالبة الرسمية أو القضائية 

 رســميا المسـجلتينوبصــورية تملكـه لقطعـتـي األرض المطعـون ضــدها األولـي فـي بصـورية ـشـراكته 
ـم تفطــن لوجــود العدـيـد مــن المواـنـع وطرحــت تمامــا.. باســمه  الـتـي حاـلـت ـبـين الطــاعن وبــين  أو ـل

ذلك أن األوراق أكدت وجود تلك الموانـع .. علي إقامة دعواه الحاليـة بتاريخ سابق اللجوء للقضاء 

 :التي تتلخص فيما يلي 

  األول املانع 
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  الثاني املانع 
ـاألوراق أن الثاـبـت   ـه قــد تســلم بالفعــل مــن .. ـب ـد أقــر بأـن ـه ـق ـه أـن ومــن دفــاع الطــاعن ذاـت

) ثالـثـة ملـيـون وماـئـه وخمـسـون أـلـف درـهـم( درـهـم ٣,١٥٠,٠٠٠مطـعـون ضــدهما مـبـالغ ـقـدرها ال

وهـو مـا يعنـي أن الشـركتين تعجـزان تمامـا .. دونما أن يوقع ثمة ورثة تفيد استالمه لهذا المبلغ 

إال أنــه ولحســن نيــة الطــاعن وحرصــه علــي عــدم .. عــن إثبــات اســتالم الطــاعن لهــذا المبلــغ 

 بالغ ليست الحصول علي ثمة م

 .أقر بذلك صراحة أمام السيد الخبير المنتدب أمام محكمة الدرجة األولي .. من حقه 

 ويستخلص من ذلك 
5ن�א�ط��ن��)����(�ن�)�)د�א��&ول���#�������Tن��&)��N$#�א��ط,ون�"�د=��א�و��#���������������� 
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و��ن��2מ�و���Mמ�
����Jא�ط���ن������..�ط������מ�)(ن�������N.��وط������5.�����'و������ن�
��س������

���א��و"وع��د��
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ول�ذ��Jא=
�����و�מ�
'طن����������������N(�Dذ���5�Jמ���(��

��(��
�.����),)���(�.��)7)������7&و��א���طل�$#�א�

  الثالث املانع  


ع� .�����t�4;(م�������������
�(د´�����....� ن�א��6���(g �5;)4א�'�8os'�א�U��T��u 

;���G6ج�وא��/(�3א��وא:�'������;�T������� .�

  ثم ومن
في حالة تسمح له بالمطالبة بأمواله أو حقوقه لدي الشـركتين  –آنذاك  –لم يكن الطاعن  

.. فقد كان بين يدي مواله يصارع المـرض ويتلقـى العـالج ويجـري العمليـات .. المطعون ضدهما 

أي أن مـا زعمـه الحكـم الطعـين مـن افتـراض أنـه لـم .. وقد استمر علي هذه الحالة لعدة سـنوات 

فإنـه ال يكـون شـريك فـي المطعـون ضـدها األولـي أو مالـك .. ب بحقوقه خالل تلك السنوات يطال

فإن ذلك افتراض معيب ينم عن عدم إلمام بصحيح واقعـات .. لقطعتي األرض المسجلتين باسمه 

 .النزاع بل وأوراقه ومستنداته 
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  الطاعن يقرره ما علي جازم وكدليل 
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 لعل ما تقدم مجيعه 
طنتـه فن الحكـم الطعـين وقصـوره الشـديد فـي التسـبيب لعـدم يقطع وبحق بـبطال

لجمـلـة ـمـا ـقـدم وـمـا تمســك الـطـاعن ـبـه أـمـام محكـمـة الموضــوع وـلـم ـتـورده ـفـي 

 .وهذا يستوجب يقينا نقض ذلك القضاء .. حكمها أو ترد عليه 

 الرابع ملانعا 
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 دي فاألمر ليس باهلني أو البسيط أو العا
أن يلجــأ مباشــرة وســريعا .. أنــه بمجــرد نشــأة الخــالف علــي حقــوق الطــاعن 

السيما وأن العرف قد جري علي أنه لـو كـان الشـريكين صـديقين أو .. للقضاء 

فيـكــون أخـــر .. حريصـــين عـلــي اســـتمرار عالقتهـمــا ألي ســـبب ـمــن األســـباب 

لـد الطـاعن فما بالك والشـريك هـو وا.. هي اللجوء للقضاء .. الحلول ونهايتها 

 !!؟؟

 ومن ثم 
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  ذلك كان ملا 
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 فقد استقرت احملكمة االحتادية العليا علي أن.. بداية 
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 )٢٥/١/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٤سنة  ل٥٣٠المحكمة االتحادية العليا الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تتضمن األحكام ما 

يطمئن المطلع عليها أن المحكمة أحاطت بوقائع الدعوى وأنها تناولت ما 

ٕأبداه الخصوم من دفوع ما ساقوه من دفاع جوهري ، واال كان حكمها معيبا 
 .بالقصور المبطل 

 )٢٠١٥ يناير ٧ إداري جلسة ٢٠١٤ لسنة ٤٦٧ادية ححكمة االتالم(

 ملا كان ذلك 
فـي التسـبيب وعـدم إلمامـه بظـروف ومالبسـات قصـور واضـح قـد شـابه وكان الحكم الطعـين  

علـــي انعـــدام وجـــود ثمـــة شـــبهه للصـــورية ففـــي الوقـــت الـــذي تعـــددت فيـــه الـــدالئل .. هـــذا النـــزاع 
شــاهدين وتمســك بشــهادة .. ات الدالــة عليهــا غفــل المســتندوأ الطعــينأغفلهــا الحكــم .. المزعومــة 

إن لـم بمـا يجـزم بـأن شـهادتهما ويعمالن بهما ويأتمران بأمرهمـا تابعين للشركتين المطعون ضدهما 

فهمـا ال يسـتطيعان الشـهادة إال بمـا هـو فـي .. تجر عليهما مغنما فإنهـا سـتحجب عنهمـا مغرمـا 
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معدوـمــــة الـســــند  أن أقوالهـمــــا الـتــــي جـــــاءت ال ـعــــنفضـــــ.. والـقــــائمين عليـهــــا صـــــالح الـشــــركتين 

وعلـي الـرغم مـن ثبـوت .. وعدم التعويل عليها كان من الواجب طرحها بما يؤكد أنه  .. ومتضاربة

وجود أخوة للطاعن أبناء مالك المؤسسة المطعـون ضـدها الثانيـة والشـريك فـي المطعـون ضـدها 

ــك ا.. األوـلــي  ــه أعـمــام الطـــاعن إال أن ماـل ــي وـكــذلك أخوـت ــة والشـــريك ـف لمطـعــون ضـــدها الثانـي

المطعون ضدها األولي لم يلجأ ألي منهما للشهادة رغم إلمامهم جميعا بكافـة ظـروف ومالبسـات 

السـيما وأنـه فـي  .. ن يرتبطان بعالقة عمل معـهذي إلي الشاهدين اللطولجأ فق.. ووقائع الدعوى 

ـار تعــددت اـلـدالئل الثابـتـة بالمســتندات المقاـبـل  ـعـلـي انهـي وأن شــراكة الطــاعن .. زعم بالصــورية  اـل

جميعها أمـور ثابتـة ونافـذة وحقيقيـة وبعيـدة كـل البعـد عـن األرض محل التداعي وتملكه لقطعتي 

 . ومن تلك هذه الدالئل ما يلي .. الزعم بالصورية 

 الدليل األول 

طعـون أن الطلب املذيلة به الئحة الدعوى املتقابلـة واملبـدي مـن الشـركتني امل 

 ضـدها األويل طعـونمن الشـركة املطاعن ما والرامي إيل إثبات فصل وإخراج الضده

هو خـري دليـل علـي إقـرار .. يف االستمرار فيها وجتديدها ) طاعنال(لعدم رغبته هو 

شراكة حقيقية ونافذة وليست صورية ..  بالشركة األويل لطاعنالشركتني بأن شراكة ا

 .كما مت االدعاء فيما بعد 

  من قانون اإلثبات علي أن ٥١قد نصت املادة ف.. بداية 

 اإلقرار هو إخبار اإلنسان عن حق عليه ألخر  
 مـدعي بهـا عليـه ، أمـام القضـاء بواقعـة قانونيـة قضـائيا إذا اعتـرف الخصـم ويكون اإلقـرار

  .وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة

 أن ويف هذا اخلصوص استقرت أحكام التمييز علي 
المقرر أن اإلقرار قضائيا كان أو غير قضائي هو اعتراف 

الشخص بحق عليه ألخر بقصد اعتبار هذا الحق ثابتا في 

 .ٕذمته واعفاء الدائن من إثباته 

 )٢٩/١/٢٠١٢ مدني جلسة ٢٠١٠ لسنة ٢٩٨الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
 ويـعـد حـجـهاـلـدعوى ،  أثـنـاء نظــر أـمـام القضــاء هــو ـمـا صــدر ـمـن الخصــم اإلـقـرار القضــائي 

باعتبــاره مصــدرا اللتزامــه بــالحق وال يقبــل منــه الرجــوع فيــه  علــي نفســه ، علــي المقــر بمــا أقــر بــه
وأن إقرار الخصم إقرار قضائيا أمام المحكمة االبتدائية يظل نافذ األثر أمام محكمـة المطالب به ، 

 .االستئناف إذ ال يجوز الرجوع فيه 

 )٢٧/٢/٢٠١٢ني جلسة  مد٢٠١١ لسنة١٢٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 المقدمة من الشركتين المطعون ضدهما أمـام محكمـة قابلةتوكان الثابت بالئحة الدعوى الم

المطعـون ضـدها ٕطلبا بإثبات فصل واخراج الطاعن مـن الشـركة  أنها قد تضمنت.. الدرجة األولي 
وذـلـك بموجــب اإلخطــار .. ها ـفـي عــدم االســتمرار فيهــا وتجدـيـدوذـلـك بـنـاء عـلـي رغبـتـه .. األوـلـي  

  .-/-/-الموجه منه إلي مديرها العام بتاريخ 

 وهذا الطلب حيمل يف طياته 
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 شريك حقيقي وفعلي طاعن يث أنه إذا مل يكن الح
علـي حـد زعـم الشـركتين (الشـركة المطعـون ضـدها األولـي صـوري وأن وجوده بعقد تأسيس 

وذلـك ( عـن شـركة لـم يـدخل فيهـا فعليـا كشـريك ٕ فما الحاجة إذن إلخراجه واثبات فصله) ..فيما بعد
ن الشـــركتين تقـــران بصـــراحة أمـــا وأل) .. بفـــرض منكـــور بصـــحة مـــزاعم الشـــركة المطعـــون ضـــدها

لـذلك جـاء ..  المطعـون ضـدها األولـي وفعلي فـي الشـركةووضوح بأن الطاعن هو شريك حقيقي 

ٕوانمـا علـي سـند مـن .. ليس بناءا علـي الـزعم بالصـورية .. ٕطلبهما بإثبات فصله واخراجه منها 

 .ها في عدم االستمرار في الشركة وعدم تجديد.. أن ذلك بناء علي رغبة الطاعن 

 وهذا كله بال شك 
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 الدليل الثاني  

أن األوراق قـد .. ولعله من أدمغ األدلة القاطعة بعدم توافر الصورية املزعومة  

 وعقـدي امللكيـة املسـجلني -/-/-خلت من دليل كتابي موازي لعقـد الشـركة املـؤرخ 

  . عن لقطعتي األرض حمل التداعي القاطعني بتملك الطا

  من قانون اإلثبات علي أن ٣٦فقد نصت املادة 
ال يجوز اإلثبات بشهادة الشهود ولو لم تـزد القيمـة علـي خمسـة أالف درهـم فـي الحـاالت 

 اآلتية 
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 ويف هذا املقام تواترت أحكام االحتادية العليا علي أن 
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 )٢٣٤٢ص٣٠/١١/٢٠٠٤ جلسة ٣٤ لسنة ٩٥االتحادية العليا الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة بشهادة الشهود والقرائن ، جواز 

بدأ ثبوت بالكتابة استثناءا تتم تكملته إثبات ذلك بكتابه مثلها أو بما يعد م

 .بشهادة الشهود 

 )٦١٦ ص ١٩٩٤ لسنة ٢٦٤ ق جلسة ١٦ لسنة ٦تحادية العليا الطعن رقم اال(

 ملا كان ذلك 
النـــزاع الماثـــل علـــي أوراق  مـــا تقـــدم مـــن مفـــاهيم وأصـــول وثوابـــت قانونيـــة وبتطبيـــق جملـــه

ليل كـتـابي ـقـاطع أن الـطـاعن ـشـريك بـحـق أـنـه ـقـد ثـبـت ـبـدومـدونات الحـكـم الطـعـين يتضــح وبجــالء 
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كـمـا ثـبـت ملكيـتـه لقطعـتـي األرض محــل الـتـداعي .. ـفـي الشــركة المطعــون ضــدها األوـلـي النصــف 

 ملكية خالصة ومسجلة 

 .تسجيال قانونيا حائزا لحجيته في مواجهة الكافة 

 ووفقا للقانون واألصول املقررة يف قضاء التمييز 

 ا املوقرة وقضاء احملكمة االحتادية العلي

 فإنه ال جيوز إثبات ما خيالف الكتابة إال بالكتابة 
وأن االدعاء بصورية عقد ثابـت بالكتابـة يسـتلزم وجـود دليـل مـوازي 

وهـو مـا يسـمي بالعقـد المضـاد ) فـي القـوة التدليليـة(للعقد المكتـوب 

وحـيـث ـلـم تســفر األوراق عــن وـجـود ثـمـة دلـيـل ) .. أو ورـقـة الضــد(

ــدليل ــاهض اـل ــابي يـن ــاألوراق كـت ــة ـب ــت للعقـــود المرفـق ــابي المثـب  الكـت

والمؤكدة علـي شـراكة الطـاعن فـي الشـركة المطعـون ضـدها األولـي 

 .وتملكه لقطعتي األرض محل التداعي 

  ضدهما يف الزعم بالصورية طعونوحيث اكتفت الشركتان امل
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 الدليل الثالث 

% ٥٠ركة املطعون ضدها األويل بأنها فقد ثبت من نسبة مشاركة الطاعن يف الش

 ومـا ثبـت يف ذات العقـد مـن أن حـق -/-/-حسبما هو وارد بعقد التأسـيس املـؤرخ 

يؤكد وجبالء تـام علـي عـدم صـورية ) .. الطاعن ووالده(التوقيع مقرر للشركني معا 

العقد ، فإذا كانت نية املتعاقدين ذهبت إلنشاء عقد صوري ما مت منح الطاعن نسبة 

 ! وما مت منحه حق التوقيع ؟% ٥٠

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٢٥٧فقد نصت املادة 

األصل في العقود رضاء المتعاقدين وما التزماه في  

 . التعاقد
  علي أن ٢٦٥/١كما نصت املادة 

 ���������������m��6����)-W�/$��x���*�5�;�)�B�;�mא��¬Vز�א
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  علي أن حتادية العلياويف هذا الشأن تواترت أحكام اال
أن المحكمــة  مــن قــانون المعــامالت المدنيــة ٢٦٥/١ ، ٣٥٨/١ ، ٢٧٥ مفــاد نــص المــواد

ٕتأخذ بمعناها الواضـح وأنـه وان كـان االتفاق أو العقد أو بنوده المتنازع عليها عند تفسيرها عبارات 
، إال أـنـه بحســب األصــل ـفـإن اللـفـظ يعـبـر بصــدق رادة ال اللـفـظ هــو وضــوح اإلالمقصــود بالوضــوح 

وأن المحكمــة عـنـد تفســيرها لعـبـارات العقــد والشــروط اـلـواردة فيــه عـمـا تتجــه إلـيـه إرادة طرـفـي العـقـد 
 .دون باقي العبارات  وليس بالنظر إلي عبارة معينة تنظر إليها في مجملها

 )١٧/٣/٢٠١٣ تجاري جلسة ٢٠١٢ة  لسن٥٧٦المحكمة االتحادية العليا الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ـقـد اتفـقـا ) الـطـاعن وواـلـده(أن الـشـريكين ظ العـقـد الواضــحة  وألـفـاوـكـان الثاـبـت ـمـن عـبـارات 

مــن رأس مــال وأصــول الشــركة %) ٥٠(صــراحة عـلـي أن تـكـون نســبة شــراكة ـكـال منهـمـا النصــف 
ـيس هــذا فحســب.. المطعــون ضــدها األولــي  ـل ورد صــرا .. ـل ـدةحـب ـع مقــرر  بالعـق  أن حــق التوقـي

 .لكالهما مجتمعين 
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 وهذا يف ذاته يعد دليال دامغا 
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 وتأكيدا أيضا علي تلك احلقيقة 
ة العمــل  وبــين مباشــر بينــهوالتــي حالــتالتــي ألمــت بالطــاعن للظــروف الصــحية فإنــه نظــرا  

 علـي وحرصـا منـه.. لتلقـي العـالج بانتظام ، ونظـرا لسـفرة الـدائم بالشركة المطعون ضدها األولي 
فـقــد ـتــم تحرـيــر ملـحــق لعـقــد التأســـيس .. عـــدم ـتــأثير غياـبــه عـــن الشـــركة عـلــي ســـير العـمــل فيهـــا 

) كهشـري( تم من خالله إثبات موافقة الطاعن علـي أن ينفـرد والـده -/-/-المذكور سلفا بتاريخ  
 .وذلك تيسيرا لألعمال بها وعدم تعطيلها .. بحق التوقيع عن الشركة 

 وهذا إن دل فإمنا يدل 

-/-علي جدية عقـد الشـراكة األصـلي المـؤرخ 

فعـنـدما .. وصــحة ونـفـاذ ـكـل ـمـا ـتـم إثباـتـه فـيـه 

ـك بملحــق .. أراد طرفيــه مخالفتــه  تــم إثبــات ذـل

ـإذا ـكـان العـقـد األصــلي صــوري .. ـلـه  فمــا .. ـف

شريكين بحاجة إلنشاء ملحق له بل كانا كان ال

قد تصـرفا بالمخالفـة لـه دونمـا احتـرام لمـا دون 
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أـمـا وأن العـقـد الـمـذكور ـهـو عـقـد ) صــوريا(ـبـه 

جدي ونافذ وصحيح فقد تم تعديله بعقـد ملحـق 

  .-/-/-مؤرخ 
 ومن ثم 
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الدليل الرابع 

يضمن ..  الدخول كشريك صوري يف شركة تضامن طاعنعدم تصور أن يقبل ال

 !.شركة بأمواله الشخصية ؟أعمال ال) وهذه طبيعتها(الشريك فيها 

 املقابلة ١٩٨٤ لسنة ٨ من قانون الشركات القديم رقم ٢٣فقد نصت املادة 

  علي أن ٢٠١٥ لسنة ٢ من القانون اجلديد رقم ٣٩للمادة 
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o�����K" و� �io����I�5��
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  من القانون القديم علي أن ٣٠كما نصت املادة 
الشركاء مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم والتزامات الشركاء 

 . وكل اتفاق علي خالف ذلك ال يحتج به علي الغير 

 ويف هذا الصدد تواترت أحكام التمييز علي أن 
 الشـركات التجاريـة  في شـأن١٩٨٤ لسنة ٨من القانون االتحادي رقم  ٣٠مفاد نص المادة  

كمـــا يســـأل عنهـــا الشـــركاء فيهـــا مســـئولية التضـــامن تســـأل عنهـــا الشـــركة إن التزامـــات شـــركة ، 

للحكم عليهم بالتضامن فيما نشـأ عـن  إقامة الدعوى عليهم معاومن ثم يجوز شخصية تضامنية ، 
 .وهم مسئولون في أموالهم الخاصة عن كافة ديون الشركةالتزامات في ذمتها 

 )٧/٢/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٣٥٣ رقم الطعن(
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 ملا كان ذلك 
ومما تقدم يضحي ظاهرا أنه من المستحيل تصور أن يقبـل الطـاعن 

ــــل( ــــي شـــــركة ) أو أي إنســـــان عاـق ــــدلف كشـــــريك صـــــوري ـف أن ـي

التي من طبيعتها وصفاتها المميزة لها أن الشـركاء فيهـا .. تضامن 

فـــال ..  الشخصـــية يضـــمنون التزامـــات الشـــركة وديونهـــا بـــأموالهم

ٕتنحصــر مســئوليتهم فــي نســبة مشــاركتهم فيهــا وانمــا تتعــدي هــذه 
المسئولية إلي حد الضمان بـاألموال الشخصـية التـي ال تمـت بصـلة 

  .لهذه الشركة

 ونظرا ملا تقدم 
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 الدليل اخلامس 

 طـاعنأنه قد ثبـت باملسـتندات انـه قـد مت احلجـز علـي أمـوال وممتلكـات ال

وهو األمر ..  ضدها األويل طعونمن قبل إحدى الشركات الدائنة للشركة امل.. اخلاصة 

 . وليس شريك صوري كما يتم الزعم حاليا  شريك فعليطاعنالذي يؤكد أن ال

 أشرنا سلفا 
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 وهو ما قد كان 
للشـــركة المطعـــون ضـــدها ...... فلـــدي مداينـــة شـــركة 

بــالحجز علــي أمــوال الطــاعن بوصــفه قامــت .. األولــي 
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 .شريك بحق النصف في األخيرة 

 طاعن  مدعي بأن شراكة اليوحينئذ مل يدع

  ضدها األويل شراكة صورية طعونيف الشركة امل

 أو غري صحيحة 
فـي بما يؤكد أن الطاعن شريك بحـق النصـف فقد تم التعامل مع األمـر .. بل علي العكس 

وهـذا إقـرار واضـح  .. مـن التزامـات ، وعليه ما علي الشـريك ن حقوقمله ما للشريك هذه الشركة 

هـو دفـع باطـل .. بأن الـدفع المبـدي منهمـا بصـورية شـراكة الطـاعن وصريح من المطعون ضدهما 

 .ومعيب ويهدف فقط نحو النيل من حقوق الطاعن الثابتة وبحق علي هذه الشركة 

 وإذا مل يفطن احلكم الطعني 

�(���������1�2ذ�?�אq���א���� &�k�g)אع�א�<��(�3א��/�G�و�mو������sو� �����Ww���6{�Z#
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 الدليل السادس 

وصفه شريك حبق النصـف قـام بتوجيـه عـدة إنـذارات  الثابت أن الطاعن بأن

دها األويل علـي مـدار السـنوات السـابقة علـي رفـع طعـون ضـعدليه إيل الشـركة امل

ومل يتم توجيه مثة رد إليه مبا يفيد إنكـار شـراكته أو صـوريتها .. ملبتداة الدعوى ا

  .املزعومة حاليا 

 من األصول والثوابت 
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 عني ما حتقق يف النزاع املاثل وهذا 
وهـو .. وهـو يتمسـك باألصـل  سـابقة علـي رفـع الـدعوى المبتـدأة لسـنواتطاعن وحيث أن ال 

والوارد به صراحة أن الطاعن  -/-/-المطعون ضدها األولي المـؤرخ الثابت بعقد تأسيس الشركة 

ن قام الطـاعن بتوجيـه فقد سبق وأ .. ٕواعماال لهذا األصل.. كة  في هذه الشرشريك بحق النصف
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.. فيـهـا % ٥٠ـعـدة إـنـذارات عدلـيـه إـلـي الـشـركة المطـعـون ضــدها األوـلـي بوصــفه شــريك بنســبة 

ه إلـي مـدير عـام الشـركة بمـا يفيـد عـدم رغبـة الطـاعن فـي ومن هذه اإلنذارات ذلك اإلنذار الموج

 .تجديد الشراكة وأنه يرغب في التخارج منها 

 وبرغم ذلك 
�د���#��Dذא�א
�Nא����������7)')د����N�5)س����)�J$).���5و���������������מ�)
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 الدليل السابع

 موصـومة طـاعن مجلـة أمـالك وأمـوال العدم معقولية أو منطقيـة أن تكـون

 ال ميتلك من حطام الـدنيا سـوي نصـيبه يف الشـركة طاعنفالثابت أن ال. بالصورية 

) حمـل النـزاع( ضدها األويل ، وقطعتي األرض اململوكتني واملسجلتني بامسه طعونامل

  . مدفوع بالصورية طاعنفهل يقبل االدعاء بأن مجيع أموال وأمالك ال

 ك ملا كان ذل
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 فالثابت يف قضاء االحتادية العليا أن .. بداية 
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 )٢٠١٣ ماري ١٧حكمة االتحادية العليا جلسة  تجاري الم٢٠١٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
المحكمة االتحادية العليا الموقرة فإن السؤال الذي يطرح نفسه ونفاذا لما استقرت عليه  

 :هو
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بصــحة مــا ذهــب إليــه الحكــم مــن أن ســبب إدخــال  – المنكــور -فعلــي الفــرض الجــدلي  

مـع التمسـك بإنكـار (هـو التحايـل علـي القـانون  في الشركة المطعون ضدها األولي الطاعن شريكا
 )!!!.ذلك تماما
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 فبشأن قطعتي األرض املسجلتني باسم الطاعن 

  املطعون ضدهما أو من احلكم الطعني مل يتم الزعم سواء من

 أن مثة حتايال علي القانون 
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 فقد مت الزعم 

بأن الطاعن قد تم إدخاله بالشركة المطعون ضدها األولي كشـريك للتحايـل علـي 

حيث أنهـا تشـترط مـنح القـروض للشـركات .. البنوك للتحصل علي قروض منها 

 .فقط 

 فعلي الفرض بصحة هذه املزاعم 
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 ملا كان ما تقدم 
وحيث لم يثبت بـالحكم الطعـين ثمـة سـبب لتسـجيل قطعتـي األرض سـالفتي الـذكر صـوريا  

األـمـر اـلـذي يجـعـل االدـعـاء بالصــورية غـيـر ـقـائم عـلـي ثـمـة ـسـند ويـكـون الحـكـم .. باسـم الـطـاعن 

 .ٕب نقضه والغاؤه كذلك قاصر في البيان ومعيب بعدم التسبيب بما يستوج
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  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٢١٠فقد نصت املادة 
أو  ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بأن أختل ركنه أو محله أو الغرض منه العقد الباطل -١

 . وال ترد عليه اإلجازة  ، وال يترتب عليه أي اثرالشكل الذي فرضه القانون النعقاده

 .ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطالن وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه  -٢

ولكن لكل ذي من وقت إبرام العقد بعد مضي خمس عشرة سنة دعوى البطالن ال تسمع  -٣

 .وقت في أي  أن يدفع ببطالن العقد مصلحة

  من ذات القانون تنص علي أن ١٢٧٧وحيث كانت املادة 
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 ويف ذلك قررت احملكمة االحتادية العليا بأن 
 .اإلبهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه  
 )٢٣/٤/٢٠١٤ إدارية عليا جلسة – تجاري ٢٠١٣  لسنة٦٠١ ، ٥٧٤الطعنين رقمي (

 كما قضي بأن 
لواقـع ليجب أن تقوم علي أسباب واضـحة تـنم عـن تحصـيل المحكمـة وفهمهـا إن األحكـام  

واقتنعـت بهـا قـد قـام دليلهـا الـذي يتطلبـه القـانون ، فـإذا ي الدعوى وأن الحقيقـة التـي استخلصـتها ف
ن هـذا يكـون مـن شـأنه أنـه يجهـل األسـاس الـذي قـام عليـه كان الحكم لم يبين سـنده لمـا قضـي بـه فـإ

الحكــم المطعــون فيــه قضــاءه ممــا يعجــز محكمــة التمييــز عــن مراقبــة صــحة تطبيقــه ألحكــام القــانون 
 ويكون الحكم مشوبا بالقصور 

 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٢٦١ الطعن رقم ٢/٣/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (
 
 



٣٩٩ 

 

 ملا كان ذلك 
يم والرـكـــائز القانونيـــة والقضــــائية أنفـــة البـيـــان علـــي ـمـــدونات الحـكـــم المـفـــاهوبتطبيـــق جمـلـــة  
فيمـا انتهـت إليـه أن ذلك الحكم قد شـابه قصـور مبطـل فـي التسـبيب  يتضح وبجالء تام.. الطعين 

 .أسبابه من النيل من ملكية الطاعن لقطعتي األرض محل التداعي 

  يف إثبات طاعنففي الوقت الذي يعتكز فيه ال

 ني القطعتني من األرضمتلكه هلات
فـي ) بموجـب هـذا التسـجيل (ويحـوزان حجيتهمـا وفـق صـحيح القـانون إلي عقـدين مسـجلين 

.. يـأتي الحكـم الطعـين لينـال مـن هـذه الحجيـة ومـن هـذين العقـدين المسـجلين .. مواجهـة الكافـة 

تين حيث زعمـا بـأن هـاتين القطعتـين مملـوك.. بمجرد قول مرسل من الشركتين المطعون ضدهما 

 .دون بيان لثمة سبب لتسجيلها باسم الطاعن !! لوالد الطاعن ؟؟

 دومنا أن يقدما مثة عقود مسجله .. هكذا و

  طاعنتنال من عقدي ال
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 بالقول املرسل بالك فما 

د ســواء مســجلة أو  عـقـوـلـم يســتندا ـفـي مزاعمهـمـا إـلـي ثـمـة أن المطعــون ضــدهما فـقـد ثـبـت 
حـاوال إثبـات هـذه وعنـدما ..  ال دليـل علـي صـحتها بل اعتكزا علي مجرد أقاويـل مرسـله.. عرفيـه 

الذي أدعـي .. البالغ من العمر سبعون عاما / ...... قدما شاهد واحد يدعي .. المزاعم الواهية 

بـذلك ورقـة عرفيـة وحـرر لـه ! أنه باع إحدى قطعتي األرض إلي والد الطـاعن منـذ أربعـين عـام ؟

 .آنذاك 
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 واجلدير بالذكر أن حىت هذه الورقة العرفية مل تقدم باألوراق 

 ومل يقدم مثة دليل علي صحة مزاعم هذا الشخص 

الــذي ـجــاءت أقوالــه كـحــال اـلــدفع 

ـــــــه   مرســــــــلة –بالصــــــــورية برمـت

ومتـهـــاترة وال ســــند لـهـــا وال دلـيـــل 

 فهــل يعـقـل أن يـنـال مــن -عليهــا 

مجــرد . .ســندي ملكيــة مســجلين 

 !.قول مرسل ؟
 فكيف يتأتى القول بالصورية 
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 عــدم بشــرط تقــديم مــا يفيــد حــق مكفــول للحصــول علــي هــذه األراضــي فالتقــدم للمــواطنين 

 لـو علـي وبالتالي فـإن وجـود هـذه األمـالكملكيتهم ألي عقار أو نشاط تجاري كافي للحياة الكريمة 
فمـا وهذا ما نرفضـه جملـة وتفصـيال .. الجدلي المبدي من المطعون ضدهما بشكل صوري الفرض 

 .ومن أجل ماذا ؟..  لضياع كل هذه الفرص السالف ذكرها منه طاعنالذي يدفع ال
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 وحيث أن احلكم املطعون فيه 
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  :السبب الثالث 

احلكم املطعون فيه قد جاء معيبا بالفساد املبطل يف االسـتدالل واخلطـأ اجلسـيم  

يف االستنباط بأن قام علي أدلة غري صاحلة من الناحية املوضـوعية لالقتنـاع بهـا مبـا 

 .ء جيعله جديرا بالنقض واإللغا

 حيث تواترت أحكام احملكمة االحتادية العليا املوقرة علي أن 

 ������������������)��د�����o>א���
ل�;���6��Z#�
ن�א������kא��oل� ن��V��[Vل�א
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 )١٣/٦/١٩٩٥ جلسة ٣٦ لسنة ١٣٨الطعن رقم (

 ما قضت بأن ك
ـر مشــوبة بفســاد فــي االســتدالل  يمــس ســالمة  إذا انطــوت علــي عيــب أســباب الحكــم تعتـب

 مــن الناحيــة إلــي أدلــة غيــر صــالحة ويتحقــق ذلــك إذا اســتندت المحكمــة فــي اقتناعهــا االســتنباط

أو إلـي عـدم فهـم العناصـر الواقعيـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـع تنـاقض بـين الموضوعية لالقتناع بهـا 
 .كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمهاه العناصر هذ

 ) عقاري٢٠٠٩ لسنة ١٩ الطعن رقم ٢٨/٣/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 ومن املقرر أيضا 
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 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٦٦ الطعن رقم ١٣/٥/٢٠٠٨بتاريخ محكمة التمييز (
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 ملا كان ذلك 
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 فقد استقرت أحكام االحتادية العليا علي أن 
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 )٣٠/١/٢٠١٣ تجاري جلسة ٢٠١٢ لسنة ٤٥١المحكمة االتحادية العليا الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
منـه أنـه قـد أورد فـي الصـفحة الثالثـة .. من مطالعـة الحكـم الطعـين ومدوناتـه وكان الثابت  

قـر بـأن الشـاهدين اللـذين يعمـالن لـدي المطعـون علي أن هـذا القضـاء قـد أعبارة واضحة الداللة 

والـلــذين أدلـيــا بأقوالهمـــا ـبــزعم إثـبــات صـــورية شـــراكة الطـــاعن فـــي الشـــركة المطعـــون ضـــدها ضـــدها 
 :إذ قالت محكمة الحكم الطعين صراحة .. هما شاهدين تجر إليها أقوالهما مغنما .. األولي 

 يجــــــران إلــــــي وال يقــــــدح فــــــي ذلــــــك أن الشــــــاهدين........  

 .......... نفسيهما مغنما 
و=و����),د���Dא��&�)��Zن���(����א��(�מ�א�ط,�)ن���I.���א�
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 يعود احلكم الطعني .. وبرغم ذلك 
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 وهذا تناقض واضح يف احلكم
بحيــث أســقطت كــال مــن العبــارتين داللــة العبــارة األخــرى وبــات مــن غيــر المفهــوم قصــد 

 .المحكمة وعلي أي أساس أصدرت حكمها الطعين 

 أضف إيل ذلك 
����/��,�����6������و��.����و��M"���������..�5ن��دא���א���(�����&�د��6א��(�מ�א�ط,�)ن����������� 

..�)�2/����و�אق�5ن��.�د�6א����=د)ن�
����5�����U�����.(�Dو�
�د$�O����N�I�������������������������U�����.מ���

�:�وא��Pאل�=���

− �t���� � و ��v�� ���2� ��� �א�+(-� ��(qو!אق� ن�BI(د9 �(K�[�%�"
�!.;�������v؟

− �3)/�G�و�mא��>אع�و��و� ������5א�4)��16 ن�وא�tAא<(ل�
�א�+(-���4��5�א���א;�1 'AG;א���א;�1و� ��ل���..� !
� � )B6

 !.;���L�1א����v و�د��tא��vم�؟
��A2���$א!-�� −�'A!א�+(-���5;��1و�tA
و-�kא�6��kوא���x4 ن��


א���]�=��8�v��)8B��2(� و�����v��)8B�;�t�(؟A ن���.!�
يضـحي ظـاهرا أن اسـتناد محكمـة الموضـوع علـي أقـوال .. ومن جملة ما تقدم .. ومن ثم 

ك به الطاعن من أن أقوالهمـا يقينـا سـتجر إليهمـا نفعـا أو سـتدفع هذين الشاهدين وطرح ما تمس

هـذا فضـال عنـه أن تسـبيب المحكمـة لطـرح .. يمثـل عـين الفسـاد فـي االسـتدالل .. عنهما ضررا 

لم يكن بالسبب الكافي لحمل ما انتهي إليه من طـرح .. هذا الدفاع الجوهري المبدي من الطاعن 

لة بقالـه أن األوراق لـم تفصـح عـن أن أقـوال الشـاهدين سـتجر الدفاع بل جاء بعبارة عامة ومجه

 .وهذا تسبيب معيب وعاجز عن البيان .. عليهما مغنما أو ستدفع عنهما مغرما 
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 وإزاء ما تقدم 
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 علي أن ..  من قانون املعامالت املدنية ١١٥فقد نصت املادة .. بداية 

 ضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد كل شهادة ت 
 من قانون اإلثبات علي أن  ٤٠كما نصت املادة 

ال تقبل شهادة الموظفين والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل عما  
 .يكون قد وصل إلي علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات 

 ذلك قررت احملكمة االحتادية العليا بأن ويف 
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 )٢٠/٦/٢٠٠٤ ق جلسة ٢٤ لسنة ٣٤٥ ، ٣٣١ ، ٣١١االتحادية العليا الطعن رقم (

 وحيث أنه من املتواتر عليه يف قضاء التمييز أنه .. هذا 
ـكــان لمحكـمــة الموضـــوع الســـلطة التاـمــة ـفــي تـقــدير األدـلــة بـمــا ـفــي ذـلــك تـقــارير الخـبــرة وـلــئن  

إال أن شــرط ذلــك أن يكــون اســتدالل الحكــم بهــا مؤديــا إلــي وشــهادة الشــهود المطروحــة عليهــا ، 

وأن يشـتمل حكمهـا فـي ذاتـه علـي مـا يفيـد أنهـا محصـت األدلـة النتيجة التـي بنـي عليهـا قضـاءه ، 
ذا مــا أوردت فــي تســبيب حكمهــا أســبابا عامــة مجمـلـة ال تــؤدي إلــي بـيـان حقيقــة مــا المقدمــة إليهــا فــإ

استخلصــته مــن تلــك األدلــة أو مواجهــة كافــة عناصــر الــدعوى وأوجــه الــدفاع الجــوهري التــي يثيرهــا 
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 قـد يتغيـر بهـا وجـه الـرأي فـي الـدعوى ولـم توردهـا – لـو صـحت –الخصوم أمامها والتـي مـن شـأنها 
 . البحث والتمحيص فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب أو تقسطها حقها في

 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ١٠٤ الطعن رقم ٢٥/٨/٢٠٠٨محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
أمـام محكمـة أول درجـة أنهـا اسـتمعت  ٩/٥/٢٠١٦وكان الثابت مـن خـالل محضـر جلسـة  

 :إلي شهادة كال من 

١−��
٢−� 

 وقد أقر األول 

 . يعمل لدي والد الطاعن لمدة عشر سنوات بأنه كان 
 وأقر كذلك الثاني 

أي منـــذ اثنـــي .... (أنـــه يعمـــل لـــدي والـــد الطـــاعن منـــذ عـــام  
 .وال يزال يعمل لدية حتى اآلن ) عشر عاما

 عالقـة طـاعناللـذين تربطهمـا بوالـد الهل يعقـل أن هـذين الشـاهدين  .. وهنا يجدر التساؤل

أن ـيـأتي  – بمـا جعـل هــذه العالقـة أكثـر ـمـن عالقـة عمـل –همـا منلـكـل عمـل فاقـت العـشـر سـنوات 

 !.هذين الشاهدين بعد كل هذه السنوات ليشهد أيا منهما ضد رب عمله ؟

  هل يعقل
5ن�)(�ون�����Iن���ن����..�D�N�5ذא�
����5�5د=������#���ول�����)����M������0وא��د�א�ط���ن������������������� 


�����)�����������U��Nو=و����)�,ل�5!�؟؟.א�U"��5و�א�,5���7و�א��وמ�و�دמ�א��"����������J���3���Nوא��

�!.و�
د$�O������U��N؟

 ل يعقله


א�3��5��"��א��Z���k86وא���א�4(;�5 �[�´Gg��6ول��q�1א�+(-��א��+��B..� ن���

!� ن�ذ�?�}��;�����8�v(�؟؟n6'�א��א-�'�دو§(� ن���Aא
�א�.!�
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بـال .. لوالد الطـاعن عين بأقوالهما وهما تابأدالء هذين الشاهدين طع بأن يق.. لعل ما تقدم 

وهذا أمر ال شـك فيـه .. مغرما ) أو بالقليل عن الثـاني(شك سيجلب لهما منفعة ، وسيدفع عنهما 

ـفـالطبيعي أن ـيـأتمر العاـمـل ـبـأمر رب عمـلـه وـيـدلي بـمـا .. ـلـيس بحاـجـه إـلـي إثـبـات ـمـن الـطـاعن 

القـي معاملـة سـيئة فيمـا ٕيطلب منه بأن يدلي به وال يخرج عنه مثقال ذره واال حرم من العمـل أو 

بمـا كـان يجـب .. وجميعهـا أمـور معلومـة ليسـت بحاجـة إلثبـات .. بعد أو شيء من هـذا القبيـل 

عـلـي محكـمـة الموضــوع االلتـفـات ـعـن أـقـوال ـهـذين الشــاهدين وـعـدم التعوـيـل عـلـي أقوالهـمـا الـتـي 

  . وال تمت للواقع والحقيقة بصله) والد الطاعن(جاءت بال شك مجاملة لرب عملهما 

 وحيث خالف احلكم الطعني 


���Vن�אqو!אق����$��n;�5ذ�?����������� Aد������!!�-#א�א������)�/$�)���:)��A�T��6��Z#�אq���א�
���(د�������������[G��'�;
��
�'�א��U)�5א�����'>)�u�W�w�'���1 د��;�k��
�אV��[Vل�وא��6�k4(א�
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�א�و��Nא���2\

ط,)ن�$#�א�
د���I���Nوאل�א����=د)ن�א��ول�وא����2#���ن���.ود���������������$��د�א��(מ�א���

א��ط,ون�"د=���وא��
��د�M���.(�Dמ�������.����ن��)�و��و
���"��/�و�,�د���ن�������

وذ�����M��N���)�Jמ�
�����Jא�ط����ن��.��ذ���..�א��7)����7وא�وא����Oوא�����2/������و�אق��

א�,)��و������5מ���(�����א��و"��وع���D���5.�������מ�
و�د=����5و�
���د���).����������)')��د������

��.���.
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 حيث أن الثابت  
مـمـا يســتقل ـبـه قاضــي  واســتخالص الواقــع منهــا المـقـرر أن تـقـدير أـقـوال الشــهودأـنـه ـمـن  

  .مادام لم يخرج عما تحمله أقوالهموال معقب عليه في تكوين عقيدته مما يدلي به الموضوع 

 كما قضي بأن
 مـن الخصـوم دلـة المقدمـة فيهـاوتقـدير األ أن تحصيل فهم الواقع في الـدعوى ، من المقرر 

مـتـي أقاـمـت قضــاءها عـلـي أـسـباب  هـو ـمـن ســلطة محكـمـة الموضــوع ـشـهادة الـشـهودبمـا ـفـي ذـلـك 

  .سائغة
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 وإعماال ملا تقدم 
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 العيب األول
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 اني العيب الث
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¬��6����Z#א��
-��6��k�)6א������[�Z#ن�א�)�?�א� �k�
�!.;����؟

 العيب الثالث
��������������������Pو)�ل�א���
�Nوط����N�&0ن����وא�د�א�ط��Oل����,
5ن�وא�,��א����Jو�$"�Nא�
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�د�وא��د�)')�د�=�ذ��������..�5و��������=�63����#�����N�(و=#��ن�&�0�O)�ل�א���=د��

$I)ن�א���
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 العيب الرابع

�א���;�5/���. �V2ول�qא�+(-��א�)B��1א�א�|� د��L�'u)Xא�k�u)$א���k"��w!
����8uא��T[)l8"��u)n(ل�א�+�"'�! س��(�k����)��
�!.�����V��.���!�A#"��؟)�و-

 العيب اخلامس
$#�א�و��/�א��ذ��)�د�#�$)��Nא����=د�א��ول�5ن�Dد��0ل�א�ط���ن�$�#�א����(��א��ط,�ون������������������

و������M��(....������N��Iמ�����D	.��....�(��د�و�����I��5��.�I/���מ�..�(�ن�&و�)��..�"د=��א�و�#�


�د)دא�؟),�מ�(מ�����א��N�����,(و���=#�ط��،�Jن�`�ذא�ط�.!�

  التي قررها هذا الشاهد)ال أعلم(وبعد سلسلة 
! يأتي ليقطع بأن الطاعن لم يسدد في مقابل شراكته وال درهـم ؟

لماذا عندما يكون السـؤال يخـص الـدفع .. مما يدعونا للتساؤل 

تكون هناك إجابة لدي الشاهد ، ومـا دون ذلـك ال .. بالصورية 

 !.وجد إجابة ؟ت

 ولعل ذلك يقطع
�Iن��.�د
�63���N���N($)���)0ص���2D/�א�&�و�)��א��ز�و����$�7ط�و5ن�א�ط���ن�
�מ����������������

������5دون�ذ�����Jن�������..�Dد�N��0$#�א���(��&و�)��و�מ�)�دد�د�=מ�وא�د����7ل�=ذ��א���א(�������������

��.
���D�/��)���	�5�..מ�؟��5��.!�

 العيب السادس

�������HG�2��"���(��Aوא�����64�|�����..�א�+B(د�9;��1א�+(-��אqول�وAن�����t�4A�����
�����..�אq!ض��ksא���א;�1��?�وא���א�4(;�5و���i�=/��)8B�o(]��א�4(;������������5�"�?�و��tذ�

��������������������.)"�'"��+�)��k86���1�6
د�����!���.�������ªوא6A'�א�+�א�H و�]�אد�א��58Kو .��;���(� �
��iא����i��=/��i�64(]��א�4(;�5)-.�!!�

 !! ؟؟؟طاعن إذن بأن األرض ملك والد الفكيف علم

 �������������������'��'�א��(�$�
�#�Qא��6-�����;�1�� ��� ���I�5;�G���5א��"��א.��;����#�?�.

د�א�/=�'���.��8/���א�3وא�6
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�����������ص�א����د�א�:���������

������� ��
�%د�$�#"��!وא������

 معيبة أوال 

���������������©�)�����ذא�3��>א;��א�+�(-��אqول���8!�)B.������������5���k��
��5;)���Tوא����א�4�*
������������������������1�o��'"��I�1��2�'�/[���kא��
lم���
�����و���;�k��)lن�����������;�!)I �Z#א���
 ��Uא�)�

�!.�knª;��1א���ض�؟

 معيبة ثانيا
$���מ�)���#�����#�(���3א����=د)ن���=)�����5س�����ل���..���ذא/��)��و�����5وאل�א����=د�א���ول���

و�(��ن�$)�����)��0ص�&��و�)�����..�!5و���=)����������א�ط����ن�`���ذא5�Jو���=)����������N؟����..�א�����(��


#�א�������8=ز�6؟..�א���(��I
$.!�

 معيبة ثالثا 

�������;�k�

א�����..���.�5o��)��'h�5������)BאV]��(د�����2 و�א��6A �'���3H)L����
����'���)wو�'��B²و�'��);�..��������'�����A����Uو� �G���#�د�������� ن�n��'��
�6��Z�����'�6*)A�W�wو�..

���u�!���A��-)���#א�א�+���8(�و ن�-�[V���k��sض�!qא�'���o���'����/��5��;�H1��I�����6��V����.���'Uא�
�!.��א���א;�1؟

 ملا كان ذلك 
وكــان الثابــت أن أقــوال الشــاهدين قــد شــابهما القصــور والعــوار علــي النحــو الــذي أفــاض بــه  

 .الطاعن للنيل من شهادتهما أمام محكمة الموضوع 

 إال أن 
ي ارتكـن عليهـا الطـاعن فـي النيـل مـن الحكم الطعين لم يلتفت إلي أوجه القصور والعـوار التـ

 .شهادتهما والتفت عنها ولم يرد عليها سلبا أو إيجابا 

 وإذا كان 
المستقر عليه أن سلطة تقدير أقوال الشهود من صالحيات محكمة الموضـوع إال أن شـريطة  

ت ذلك أن تكون قد أقامت قضاءها علي أسباب مقنعه يطمئن المطـالع للحكـم أن المحكمـة قـد أطلعـ
علي أقوال الشهود وأنها قد أقسطتها حقها في الرد عليهـا إال أن الحكـم الطعـين رغـم تمسـك الطـاعن 
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في دفاعه بعدم صالحية االعتصام بأقوال هذين الشاهدين لما حوته شهادتيهما مـن أقـوال متضـاربة 
مر الـذي ومع ذلك فإن الحكم الطعين لم يرد علي دفاع الطاعن والتفت عنه وهو األ. ،.ومتعارضة 

 .يوصم الحكم الطعين بعيب الفساد في االستدالل واإلخالل بحق الدفاع 

 ملا كان ذلك
ورغم أن هذين الشاهدين تابعين لوالد الطاعن ويعمـالن .. ومن جملة العيوب أنفة البيان  

واألكثـر .. ٕتحت واليته وامرته إال أن الحكم الطعـين قـد اتخـذ مـن أقوالهمـا سـندا لقضـائه المعيـب 

من ذلـك فقـد طـرح هـذا القضـاء هـذه العيـوب المـذكورة دون إيـراد أو رد وهـو مـا يعيبـه بالقصـور 

 .المبطل والفساد في االستدالل بما يستوجب نقضه 
Oא��א��Nא�و��

$����د�א��(��מ�א��ط,��ون�$)���N$��#�א���
د���I����Nوאل�����=د�وא���د�$��7ط�����1/��,)������

�ط���ن���)س�א�����7��Jط,
�#��������$�#�א��7ول�ز�������Iن�א��������.�و�ط�)��و��
وא(��א��7)������7

���������������������Z(��&ن�و$�ق�(��������()����א��ض���ل�א�
دא�#�،�و$#�א�����7ل�5=�د����)������د

�1�U�8د)�א�����N�,�(א���7ون�،�و=و����),)��=ذא�א�7"��1و�

  أنكمة االحتادية العليا علي ذلك أن املقرر يف قضاء احمل
علـي عيـب يمـس سـالمة أسـبابه يتحقـق إذا انطـوت المقرر أن فسـاد الحكـم فـي االسـتدالل  

 إـلــي النتيـجــة الـتــي يغـيــر ـمــؤد ـبــأن يكـــون اســـتدالله باألدـلــة الـتــي ـقــدمت ـفــي اـلــدعوى االســـتنباط

 أو أن تنطــوي هـــذه األســـباب عـلــي عـــدم فـهــم العناصـــر الواقعـيــة الـتــي تثـبــت ـلــدي استخلصـــت منـهــا
  .العناصرعدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء علي هذه المحكمة إلي 

 )٣٠/١٠/١٩٩٤ ق اتحادية عليا جلسة ١٥ لسنة ٥٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن
عـدم فهـم العناصـر الواقعيـة الثابتـة فـي من صور الفسـاد فـي االسـتدالل التـي تعيـب الحكـم  

 أوراق الدعوى ومستنداتها أو تقارير الخبرة المقدمة فيها أو إلي استخالصها للنتيجة من مصدر 

 . موجود ولكن ال يؤدي إلي هذه النتيجة أوغير موجود 
 ) تجاري٢٠١٠ لسنة٧٥ ، ٥٦ في الطعن رقم ١٥/٦/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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 وقضي كذلك بأن 
أن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وبحث 

 الطرفين منها طالمـا لـم تخـرج فـي مستنداتها المقدمة فيها وتفسيرها للتعرف علي حقيقة مقصود

ومـادام مـا انتهـت إليـه سـائغا ومقبـوال  عبـارات العقـد أو المسـتند تفسيرها عن المعنـي الـذي تحتملـه
 .بمقتضي األسباب التي بنت عليها قضاءها 

 )٢٩/١٢/٢٠٠٩ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ١٠٦حكم التمييز في الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
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 فضال عن عدم جواز .. هذا 

 االستناد إيل أقوال شاهد واحد فقط

 ل به نصاب الشهادة تمال يك
���)��وز�D=��دא������دא/���()��������)��و�����������Iوאل�����=د�������..�و�6و���3 N��5�#�����..
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 فباإلضافة جلملة ما تقدم 

 ال معيبة ال تصلح من الناحية املوضوعية فقد جاءت هذه األقو

 لالستدالل بها وذلك لألسباب اآلتية 

 السبب األول 
بما يجعل المطلـع علـي أقوالـه ال يطمـئن إلـي .. أن عمر الشاهد قد تجاوز السبعين عاما 

 أنه واع ومدرك لما يقرره ، هذا باإلضافة إلي أنه يشهد علي واقعة زعم حدوثها منذ أربعين عام 
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 ) .علي فرض صحتها( بما ال يعقل أن يكون متذكر تفاصيلها ،

 السبب الثاني 

 �������������������������6���'�6Aن�وא����!��A�����(qو!אق�������)Kوא��'������tא<���-)�
אل�-#א�א�+A ��A)��
�!.و"(ن�א�Wvu�5;)4א؟..�64A�]�UE|�אq!ض��ksא���א;����1��#� !�6
ن�;(�(�

  طاعنيف حني أن الثابت أن ال

 مر اآلن أربعون عاما يبلع من الع
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 السبب الثالث 
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 السبب الرابع 
أن يكون الشاهد غير متـذكر رقـم األرض أو أوصـافها أو ثمـة إشـارة .. من غير المعقول  

.. ذي باعهـا ـبـه ومـع أي ـشـخص تـم إرـسـال المبلـغ ـلـه ومـع ذـلـك يتـذكر قيـمـة المبلـغ اـلـ.. إليهـا 

 .فهذا بال شك يدعو للشك والريبة فيما قرر به وأن أقواله ممالة عليه 

 السبب اخلامس 
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 فليس هناك مثة دليل علي أن شهادة هذا الشاهد 

  حمل التداعي طاعنطعتني ملك التنصب علي الق
ومن جملة ما تقدم يتضح مدي العيوب التي شابت أقوال هذا الشـاهد بمـا .. ان ذلك لما ك 

أمـا وأنهـا خالفـت .. كان يجب معه علي عدالـة محكمـة الموضـوع اطراحهـا وعـدم التعويـل عليهـا 

اءه عـلـي أدـلـة غـيـر األـمـر اـلـذي يعـيـب حكمـهـا بالفســاد ـفـي االســتدالل الســتناده ـفـي قضــ.. ذـلـك 

ـة الموضــوعية لالســتناد عليهــا  ـالنقض .. صــالحة مــن الناحـي وهــو مــا يجعــل هــذا الحكــم جــديرا ـب

السيما وأنه قد أغفل حتى الرد علي العيوب التـي سـاقها الطـاعن علـي أقـوال ذلـك الشـاهد ، كمـا 

 .لم يرودها في قضائه وهذا عيب ينحدر به إلي حد البطالن 

ببحـث وفحـص يف عـدم اعتنـاءه قد أخل حبقوق الدفاع طعني  الاحلكم: السبب الرابع 

كمـا مل يعـن بـالرد .. وضـوع  املبدي منه أمام حمكمة املطاعنومتحيص دفاع ال

ثم أنه طرح تقرير اخلبـري املنتـدب منهـا يف هـذا .. علي ذلك الدفاع اجلوهري 

  . نقضوذلك كله مبا جيعله معيبا جديرا بال.. النزاع 

 ر عليه يف قضاء االحتادية العليا أنذلك أن املستق
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 )١٣/٥/٢٠١٣ جلسة ٢٠١٣ لسنة ٧٤كمة االتحادية العليا الطعن رقم المح(
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  قضت بأن كما
عـلـي محكـمـة الموضــوع أن تـقـيم قضــاءها وفـقـا للمســتندات واألدـلـة المطروحــة 

عليها في الدعوى وأن ترد علـي أوجـه الـدفاع الجوهريـة للخصـم ، فـإذا أغفلـت 

المحكمــة التحــدث فــي حكمهــا عــن المســتندات المــؤثرة فــي النــزاع مــع تمســك 

حاـطـت بـهـا وبحقيـقـة الخصــم ـبـداللتها وـلـم تمـحـص ـمـا ورد بـهـا بـمـا يفـيـد أنـهـا أ

 .الواقع في الدعوى ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور واإلخالل 

 ) ق٤ س ٢٠١٠ لسنة ١٥٣االتحادية العليا الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ــة ــق جمـل ــي مـــدونات الثوابـــت واألصـــول القضـــائية والقانونيـــة أنفـــة البيـــان وبتطبـي  الحكـــم عـل

 أي  ولم يعني ببحـث أمـر فحـص أو تمحـيصطاعنيتضح وبجالء أنه طرح جملة دفاع الالطعين 
..  وأـنـه إذا ـكـان ـقـد اعتنـي بـهـا لتغـيـر يقيـنـا وجـه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى رـغـم جوهريتـهـامـن أوجــه دفاعــه 
 بمـا يفيـد إطراحـه بـسـبب طـاعنفإنـه لـم يـرد علـي أي وـجـه مـن أوجـه دفـاع ال .. أضـف إلـي ذلـك

فضـال عـن اإلخـالل بحقـوق فـي التسـبيب وهذا كله يعيب الحكم الطعين بالقصور المبطـل  .. سائغ

 .الدفاع

 أضف إيل ذلك 
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 املستند األول 
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 وهذا عقد 
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 وهذا عقد 
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 واجلدير بالذكر 
مـن أربـاح % ٥٠ المطالبـة بحصـة قـدرها أن هذين المستندين يؤكدان أحقيـة الطـاعن فـي 

الشــركة المطـعـون ضــدها األوـلـي وفـقـا لصــريح البـنـد الـثـامن ـمـن العـقـد األول ، ووفـقـا للتـفـويض 

باإلدارة والتوقيع والتصرف الوارد بالملحق المذكور ، وحيث لم تقدم الشركة المـذكورة ثمـة مسـتند 

ـمـر اـلـذي يجـعـل طلـبـات الـطـاعن مواكـبـة األ.. بتوقـيـع الـطـاعن يفـيـد اـسـتالمه لنـسـبته ـفـي األرـبـاح 

 .وهذا ما خالف الحكم الطعين .. لصحيح الواقع والمستندات ومن قبلها القانون 

 ثالثاملستند ال
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 وحيث وأن هذين السندين 
لمـعــامالت  ـمــن ـقــانون ا١٢٧٧وحـيــث أن الـمــادة .. مـســجلين ـبــإدارة األـمــالك واألراضـــي  

 المدنية تؤكد علي أن 

�'�!)�
ق�א����6'�א�6���o���k'�א�6�(!�و�Vא<����V
�k�=/��)��V2�Wvא��xU�א�i��]��qא���5��A)6و
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 األمر الذي يقطع 
 وحيـثثابتـة بمـا ال يـدع مجـاال للشـك ، محـل التـداعي بأن ملكية الطاعن لقطعتـي األرض  

النصوص القانونية المـذكورة علـي أحقيـة المالـك فـي االنتفـاع بملكـه والحصـول علـي أوردنا سـلفا 

ـأجير قطعتــي الشــركة المطعــون ضــدها الثانيــة قــد أوكــل وحيــث أن الطــاعن .. ثمــاره وريعــه  فــي ـت

 .وذلك لقاء عمولة تحصل عليها الشركة المذكورة .. وما عليها من وحدات األرض انفي الذكر 

 مل تقم هذه الشركة وحيث 
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 ملا كان ذلك 

اعم المطعـون ضـدهما وكـذا مـزاعم الـشـهود رغـم جوهريـة هـذه المسـتندات فـي دحـض مـزو�

لم يعـن ببحثهـا وطرحهـا دون إيـراد أو .. الذين أدلوا بأقوالهم في هذا النزاع إال أن الحكم الطعين 

 .وهو ما يجدر معه نقضه .. بما يجزم بأنه معيب باإلخالل بحقوق الدفاع .. رد 

�
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لرخصة با، مرخصا لها / .....  باسم  مؤسسة فرديةكانتأن المطعون ضدها األولي  .١

ونشاطها ، / ..... باسم تجاري  -/-/-الصادرة عن بلدية عجمان اعتبارا من .... رقم 

 .مقاوالت بناء مبان غير محددة الطوابق ، ونقل بري للخامات والمواد األولية 

مقاوالت بناء مباني وتعديل نشاطها ، / ......  تم تعديل االسم التجاري -/-/-بتاريخ  .٢
 .غير محددة الطوابق 

 مصدق -/-/-بموجب عقد تأسيس شركة تضامن مؤرخ تم االتفاق  -/-/-بتاريخ  .٣

 ، فيما بين ممثلي المطعون -/-/-في ..... لسنة ..... عليه لدي كاتب العدل برقم 
 ..... .تجاري الشركة علي تكوين شركة تضامن باسم .. ضدها األولي ، والطاعن 
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 -/-/-تأسيس شركة التضامن مصدق عليه لدي كاتب العدل بتاريخ بموجب ملحق عقد  .٤
ول في إدارة تم االتفاق علي تعديل عقد التأسيس بتفويض الطرف الثاني للطرف األ

 .الشركة العالمية للمقاوالت العامة 

طلبت الخبرة من ممثل المطعون ضدها األولي تقديم الميزانيات العمومية المدققة عن  .٥

فامتنع وأفاد أنه يدفع بصورية .. الفترة من تاريخ عقد تأسيس الشركة وحتى تاريخه 

  .الشركة

 لإلفادة بالميزانيات – أبو غزالة  مكتب–قامت الخبرة بمخاطبة مكتب التدقيق المختص  .٦

  .إال أنه لم يستجيب.. عمومية المدققة عن الشركة العالمية للمقاوالت العامة ال

وملحق تقرير الخبرة التكميلي المودع ملف الدعوى نجد بمطالعة تقرير الخبرة التكميلي  .٧
 والمقدرة بـ  أرباح الشركة المطعون ضدها األوليمنطاعن أنهما انتهيا إلي أن نصيب ال

 درهم  ٤٢ر٢٠٨ر٨٨٨ر٦٤وفقا لحصته الواردة بعقد تأسيس الشركة هو مبلغ % ٥٠
اثنين وأربعون مليونا ومائتين وثمانية ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون درهم وأربعة وستون (

 ) .فلسا

فلم يقدم ممثل .. الطاعن وما ترصد بذمة الشركة المذكورة لصالحه وبشأن ما تسلمه  .٨

 .ودفع بصورية الشركة  ، من األرباحطاعن مة مستند يفيد سداد مستحقات الير ثألخا

.. المبرمة علي قطعتي األرض المملوكتين للطاعن وبشأن اإلطالع علي عقود اإليجار  .٩
  .هذه العقود تفصيالة فقد أوضح السيد الخبير في جدول ماهي

  وعن بيان القيمة اإلجيارية أورد ما يلي
 غ المبل البيان 

 ١٠٨٨١٧٥٠ - ) إيداع التقرير(قيمة اإليجار عن عقود اإليجار 
 - ١٤٨٠٠٠٠ قيمة اإليجار عن عقود إيجار 
 - ٥٢٠٠٠٠ قيمة اإليجار عن عقود إيجار 
 - ٥٠٠٠٠ قيمة اإليجار عن عقود إيجار 
 - ٦٨٠٠٠٠٠ قيمة اإليجار عن عقود إيجار 
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 ٨٨٥٠٠٠٠ - إجمالي قيمة اإليجار عن عقود إيجار 
 ١٩٧٣١٧٥٠ - إجمالي قيمة اإليجار وفقا للعقود المقدمة من المدعي 

ـقـــرر الطــــاعن أـنـــه ال يوجــــد عـقـــد إدارة  .. وبـشـــأن عموـلـــة الـشـــركة ـفـــي القيـمـــة اإليجارـيـــة -١٠
حيــث أن الشــركة المطعــون ضــدها الثانيــة تخــص والــده وهــو يقــوم بــاإلدارة دون .. للعقــارين 

 .تحصل من المستأجر عقد اتفاق ، وبشأن العمولة فهي 
 أنـه -/-/-قـرر األخيـر بمحضـر اجتمـاع .. وبشان بيان ما تسلمه الطاعن من اإليجارات  -١١

 :تحصل علي المبالغ اآلتية 
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وفقـا لحصـته الـواردة % ٥٠ ضدها األولي والمقدرة بـ طعون من أرباح المطاعنأن نصيب ال
اثنـين وأربعـون مليونـا ومـائتين وثمانـيـة ( درهــم ٤٢ر٢٠٨ر٨٨٨ر٦٤سـيس الشـركة هـو مبـالغ بعقـد تأ

 ) .ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون درهم وأربعة وستون فلسا

 باإلضافة إيل
 . درهم ١٠ر٨٨١ر٧٥٠ مبلغ -/-قيمة اإليجار عن عقود اإليجار حتى  −

 ١ر٤٨٠ر٠٠٠غ  مبـلـ-/-وقيـمـة اإليجــار عــن عـقـود اإليجــار المســتمرة حـتـى  −

 .درهم 

  درهم ٥٢٠ر٠٠٠مبلغ .... وأن قيمة اإليجار عن عقود مستمرة حتى  −

 . درهم ٥٠٠٠٠مبلغ .... وقيمة اإليجار عن عقود حتى  −

  درهم ٦ر٨٠٠ر٠٠٠مبلغ ....  وقيمة اإليجار عن عقود مستمرة حتى -     
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 إليه السيد اخلبري ومن مجلة ما انتهي ذلك ملا كان 

 تتبني وجبالء احلقائق اآلتية 
�א��7)��7א�و�#

وكـان الحـق فـي إدارتهـا والتوقيـع .... قـد أنشـأت عـام أن الشركة المطعون ضـدها األولـي  

وانتفـاء وهـذا دليـل قـاطع علـي إنجـاز الشـركة وصـحتها ، .. عنها للشريكين مجتمعين أو منفردين 

 .أو دليل أي شبهة صورية مزعومة بال سند 

  طاعنوظلت علي هذا احلال حىت أصدر ال
 للطـــرف األول ليـقـــوم بـــاإلدارة وأعمـــال التصــــرف والتوقيـــع ـعـــن  الحـــرة تفويضــــادتـــهاربإ 

إذا (وذـلـك دون مســاس بحصــة الطــاعن ـفـي األرـبـاح أو تحمـلـه نصــيبه ـمـن الخســائر .. الشــركة 

 ) .وجدت

 وهذا دليل دامغ علي صحة ونفاذ عقد الشراكة 
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 مصدق عليهمـا ..وكذا ملحق التعديل والتفويض  -/-/-األصلي المؤرخ أن عقد الشراكة  

ويجعلهـمـا ـحـائزين لحجيتهـمـا غ عليهمــا صــفة الرســمية واإلشــهار وهــو مــا يســب .. ـتـب الـعـدلـلـدي كا

سـوي بمسـتند مسـاوي لهمـا منهمـا نائـل ال يمكـن أن ينـال ومـن ثـم .. قبل الطرفين ، والغيـر كافـه 

 بما يؤكد صحة ونفاذ هذين العقدين .. وهو ما عقمت األوراق عن ميالده في القوة القانونية ، 
 ��2��2א�א��7)�7

ـمـــن ثـمـــة دلـيـــل مســــتندي بتوقـيـــع قطــــع ـبـــأن األوراق ـقـــد خـلـــت تمامــــا أن الـســـيد الخبـيـــر 

وهـذا يقطـع بأحقيـة منـذ إنشـائها وحتـى اآلن ، يفيد استالمه لنصيبه من أرباح الشركة .. الطاعن 

 .الطاعن في طلباته التي جاءت وفق صحيح الشرع والقانون 
 �א�,�א��7)��7א�

جزت فيه الشركتين المطعـون ضـدهما عـن إثبـات أي مبـالغ مسـلمه في الوقت الذي عأنه  

أنه تسلم مبـالغ مجموعهـا .. جاء ليقر صراحة أمام السيد الخبير ) من ضمن مسـتحقاته(للمدعي 
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وـهـو المبـلـغ اـلـذي ـلـم يـكـن ـفـي ) .. ثالـثـة ملـيـون وماـئـه وخمســون أـلـف درهــم( درـهـم ٣ ١٥٠ ٠٠٠

بمـا يؤكـد أنـه ال يبغـي ن أقر به طواعيـة وتلقـاء نفسـه ، إال أن الطاع.. استطاعة الشركة إثباته 

 .سوي الحصول علي ما هو مستحق له فقط

 ملا كان ذلك 
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 أما فيما خيص الشق املستعجل

بطلب وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه  
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 األمر الذي ينعقد معه ركني اجلدية واالستعجال 
ومــن ـثـم يكــون الطـلـب المســتعجل الماـثـل ـقـائم عـلـي ســند صــحيح .. ذ المـبـررين إليـقـاف التنفـيـ 

 .في الواقع والقانون بما يجدر القضاء به 
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 بناء عليه 

 يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة حتديد أقرب جلسة للحكم 
 . بقبول الطعن شكال :أوال 

فصـــل فــي موضـــوع الطـعــن بوـقــف تنفيــذ الحـكــم المطـعــون فيــه لحـــين ال..  وبصــفة مســـتعجلة :ثانـيــا 
 .الماثل وذلك ضمانا لعدم المساس بحقوق الطاعن علي الشركتين المطعون ضدهما 

 وفي الموضوع  : لثاثا

�:أصليا  
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 تياطيااح 
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 وكيل الطاعن 
 

                                                                             المحامي بالنقض
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 املوقرة ........... لدي حمكمة متييز دبي 

 الدائرة التجارية  
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 وقد قدمت هذه الالئحة طعنا علي احلكم الصادر 
الصـــادر .. ـفــي االســتئناف رـقــم  لســنة  تجـــاري ـمــة اـســتئناف دـبــي للـمــرة الثانيــة مــن محك 

 : والقاضي منطوقه -/-/-بجلسة    

 حكمت احملكمة 


ع�א�������m)�r�[Vو�������א<��oא�4(;��5،�و�¡�>אم��
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 وكان احلكم االبتدائي املؤيد ألسبابه قد صدر 
ـة   -/-/-بجلســة .. تجــاري كلــي .....فــي الــدعوى رقــم   لســنة مــن محكمــة دـبـي االبتدائـي

 :كان قد قضي في منطوقه 

 حكمت احملكمة 
بالمصـروفات ) الطاعن حاليـا(برفض الدعوى ، وألزمت المدعي 

 .ب المحاماة ومبلغ ألف درهم مقابل أتعا

واـجلـدير باـلـذكر أـنـه ـقـد ـسـبق ـصـدور حـكـم اـسـتئنايف 

 برفض االستئناف وتأييد ذات -/-/-جبلسة ) للمرة األويل(

وـكـان الـطـاعن مل ـيـرتض .. حـكـم الدرـجـة األويل اـملـذكور 

ذلك القضاء فسبق وطعـن عليـه أمـام حمكمـة التمييـز 

املوقرة بالطعن رقـم    لسـنة   جتـاري الـذي قضـي فيـه 

   باحلكم التايل -/-/-سة جبل

 حكمت احملكمة 
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 كما أهملت حمكمة احلكم الطعني حاليا 

ري  فـي الـدعوى رقـم  لسـنة   نـزاع تجـاحجية الحكم الصادر�

الجــازم بوجــود خطــأ جســيم ـفـي المديونـيـة المزعوـمـة تزـيـد قيمـتـه 

 .عن عشرين مليون درهم 
 واجتهت فقط من باب سد الذرائع 

  وليس من باب حتقيق عناصر النزاع
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عـلـي عــدة مــن البـنـك المطـعـون ضــده ) الغائـبـة عــن اـلـدعوى الراهـنـة(..... شــركة تحصــلت  .١
يستحصــل عــن كــل وقــد كــان البنــك   -/-/-كــان أخرهــا فــي .. تســهيالت بنكيــه وقــروض 

ـه عـلـي ضــماناته) وفقــا للعــرف التجــاري والمصــرفي(تســهيل  الخاصــة بكــل تســهيل  وتأميناـت
ـفــإن البـنــك ـكــان يحصـــل عـلــي تـلــك ) ووفـقــا للـعــرف الســـائد(وبطبيـعــة الـحــال .. علــي حـــدة 

وعرـفـا أن إذ ال يتصــور عـقـال ..  أو الـقـرض قـبـل أن يواـفـق عـلـي ـمـنح التـسـهيلالضــمانات 
 !.ثم يبحث عن الضمانات ؟.. يقوم البنك بمنح التسهيل أو القرض للعميل 
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علـي ثمـة قـروض أو ) الغائبـة عـن الـدعوى(تلـك الشـركة  لـم تحصـل -/-/- ومنـذ .. هذا  .٢

ويـتم ليقـوم بتحصـيلها ) مسـتحقة لهـا(بـل أنهـا أودعـت لديـه شـيكات .. من البنك تسهيالت 
وبـاقي  –النسبة المقررة للبنك لتحصيله الشيكات (قسمة ناتج تحصيل تلك الشيكات كالتالي 

والجـدير ) دا للتسهيل األخير الـذي تحصـلت عليـه سداقيمة الشيك يودع في حساب الشركة

وهـو مـا .. أن قيمة الشيكات المذكورة كانـت تغطـي أي مسـتحقات للبنـك وزيـادة .. بالذكر

 .يبرئ ذمة الشركة المار ذكرها 

أي وبعـيــدا ـعــن .. ..... عـــن عالـقــة البـنــك المطعـــون ضـــده بشـــركة وبعـيــدا تماـمــا .. ـهــذا  .٣
.. بمــا تســفر عـنـه تـلـك التعــامالت وـبـدون أي صــلة .. ا تعــامالت تجارـيـة أو مصــرفية بينهمــ

تقدم الطاعن بشخصه إلـي البنـك المطعـون ضـده لالستحصـال .. وألسباب شخصية بحته 

 .مملوكه له ) مقام عليها عدد من الفيالت(علي قرض بضمان قطعة أرض 

 اشرتط البنك .. وهنا 
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والمحـرر ( عليـه الذي كان من المزمع حصـول الطـاعن شخصـياوحيث أن إجراءات القرض  . ٤

حتـى قـرر الطـاعن إلغـاء فكـرة القـرض .. لـم تـتم وتوقفـت لوقـت طويـل ) ألجله عقد الـرهن

 .نهائيا 

وهنـــا فقـــد طلـــب مـــن البنـــك إلغـــاء عقـــد الـــرهن 

السـيما وأنـه كـان (المذكور واعتباره كـأن لـم يكـن 

قـــد تـــم تســـجيله كـــإجراء شـــكلي ال يصـــح العقـــد 

 . )بدونه
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ٕ قـد اعتصـم بالمماطلـة والتسـويف واعطـاء الوعـود ثـم  الحنـث إال أن البنك المطعون ضده 
الـذي تعامـل مـع األمـر فـي بدايتـه .. ٕواضاعته علـي الطـاعن كما تعمد كسب الوقت .. بها 

الـتــي الواجـــب توافرهــا ـفــي التـعــامالت التجارـيــة والمصــرفية حـســن النـيــة والـشــفافية بمنتهــي 

 .رف والنزاهة والشتعتمد في المقام األول علي السمعة 

باتخـاذ إجراءاتـه القانونيـة بتهديـد البنـك وحينمـا قـام الطـاعن .. وبعد مـرور وقـت طويـل هذا  .٥
إذا ـلـم يـقـم البـنـك .. النـعـدام ســببه ومحـلـه  -/-/-عـقـد اـلـرهن المــؤرخ ٕفســخ والـغـاء حـيـال 

 .بإلغائه واعتباره كأن لم يكن 

  ضدهطعون بالبنك املطاعنفوجئ ال

 ����������s�!
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 ومل يكتف البنك بهذا االدعاء الباطل 
وذلـك مـن ) الواجـب إلغـاؤه(مسـتعمال عقـد الـرهن .. قام باتخاذ إجراءات ضد الطـاعن      بل 

وتأكيـدا علـي .. خالل طلب التنفيذ رقم  لسنة  مـرتال مـن خاللـه ذات مزاعمـه أنفـة الـذكر 

ومـعـدوم ســندها فـقـد ـتـم إلـغـاء كاـفـة اإلـجـراءات الباطـلـة .. أن ـهـذه الـمـزاعم غـيـر صــحيحة 

 حـول مـدي صـحة هـذه المـزاعم مـن لثبوت وجود منازعه جديهوذلك .. التي سلكها البنك 

 .وهذا كله بموجب الحكم الصادر في االستئناف رقم   لسنة   استئناف عقاري.. عدمه  

تحصـيال باسـتخدام عقـد الـرهن بأنه يتخذ اإلجـراءات الذي يزعم فيه البنك وفي ذات التوقيت  .٦

بغـيـة إثـبـات أن ـلـه مـبـالغ .. اري كـلـي يـقـيم اـلـدعوى رـقـم   لســنة   تجــ.. لمديونـيـة مـسـتحقة 

ـالغ هــي الزاـلـت طــي تـنـازع ( !ـفـي ذمــة شــركة راس ؟ فكـيـف يمـكـن االدعــاء باســتحقاق مـب

 ).!وتناضل حتى اآلن ؟

القائمـة علـي سـند .. سـوي إقامـة دعـواه المبتـداة لـم يجـد الطـاعن مناصـا .. ٕوازاء ما تقـدم  .٧
 :كم حيث طلب من خاللها الح.. صحيح من الواقع والقانون 
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دة علي أحقيتـه فـي طلباتـه المؤكبكافة المستندات .. مة أول درجة وتقدم الطاعن أمام محك . ٨
بمـا يجـدر الجازمة بأن الدعوى أقيمت علـي سـند صـحيح والقانونية الواقعية وكذلك األدلة ، 

التفتـت عـن جملـة مـا تقـدم وغضـت .. إال أن محكمة أول درجـة .. وموضـوعا قبولها شكال 
إلــي غيــر مــا يهــدف إليــه الطــاعن ، بها وانحرفــت بموضــوع الــدعوى وســب.. الطــرف عنــه 

وأصــدرت حكمـهـا عــن بحــث صــحيح طلـبـات اـلـدعوى ومطالعــة مســتنداتها ، وحجـبـت نفســها 

وـهـو ـمـا حــدا .. اـلـذي جــاء معيـبـا بالعدـيـد مــن العـيـوب الجوهرـيـة الـتـي تجعـلـه خليـقـا باإللغــاء 

 رـقـــم   لســــنة    اســــتئنافنحــــو الطـعـــن علـيـــه بطرـيـــق االســــتئناف  –آـنـــذاك  –بالـطـــاعن 
.. مـن الحكـم االبتـدائي ومسـتندية تنـال إلـي عـدة أسـباب قانونيـة مستندا في ذلك .. تجاري 

تقابـل اسـتئنافه ) فـي المـرة األولـي(إال أن الطاعن قـد فـوجئ بعدالـة المحكمـة االسـتئنافية 

مؤداهــا أنهــا تؤيــد الحكــم االبـتــدائي ببضــعة كلمــات غامضـــة ومبهمــة .. وأســبابه الجوهريــة 
بأنـهـا ـقـد تضــمنت ردا ســائغا وصــائبا عـلـي  – زعمــا –ابه الـتـي وصــفها محـمـوال عـلـي أســب

عن إيـراد ماهيـة ) في المرة األولـي(من ثم أمسكت محكمة االستئناف ! أسباب االستئناف ؟

رد مســبقا وكيـف يكـون الحكـم االبتـدائي التـي تسـاند عليهـا الطـاعن فـي اسـتئنافه ، األسـباب 
فـي مما سطرها الطاعن يعن بالرد علي كلمة واحدة كما لم علي المطاعن الموجهة إليه ؟؟ 

المقدمة أمـام عدالـة المحكمـة االسـتئنافيه .. الئحة استئنافه أو مذكرات دفاعه أو مستنداته 
  .-/-/-السابق إصدارها الحكم بتاريخ (
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)��)U�(����������A)����א��o>ع�א)(�2�5;��o/� �|א�)��������)�B��;�T�Lوא�?���� ن�ذ�w!�..�(��)�8"

���������������5����8ª�)��ko������ �k��1و�qא�'L!א����oU�H)4� �T�
n��1�;�k86����)B. 
������������o>א���)�I�|���4�ذא�3א��6
��א��[��g�،�'�.
.)Aو�'��-
L��
�;)�x�)�)�א�/


!د�����������)�B. �)B��;�3وزאد�k��،ض�
��1�4�(;�5وא;¥א��(�3א�4�(;������5א�����د�;�� و�
�����������������)B:)�����9���U�9و<����א�و!"�[�'�8ojא¸�3#����;�א�'�א�Z#�9א�JXא�������1�;
���������������?�/��|������א�9JXوא��و���wא���m�4(�(�;�5"�)'� و��Lא�G4(ن�א�|�;(���
�(د�9אqو!אق�������������;¡�����uزم�و)L�T�4��)B8א�|�א��������#"��9א;¥א�(�)B��5;)4א�

�J����������5;)���(�3א�4�
�Hא;¥א�����1���;�)��BKl(��9�..����i�����א�64�o>א�'��8osن� �V2
 .�(وز�3;�5ذ�?�����6و B8oU�3!�u(�א�64
ن�����

وحيث أن هـذا القضـاء قـد عابـه عـدة أخطـاء وعيـوب قانونيـة وجوهريـة وأوجـه 

وـهـذا بخــالف .. قصــور مبـطـل ـفـي التســبيب وفســاد ـفـي االســتدالل واالســتنباط 

فلم يجد الطاعن سوي أن يطعن عليه بموجب الطعـن الـراهن ..اإلخالل بالدفاع 

 مستندا في ذلك علي األسباب اآلتية 
��5�����א�ط,ن

تطبيقـه حلكم املطعون فيه عابه اخلطأ يف تطبيق القانون وذلك بعدم ا : السبب األول

قواعد قانونية كان من الواجـب تطبيقهـا ، وهـذا فضـال عـن خمالفـة القـانون 

 . قانونية موجودة توافرت موجبات تطبيقها بإنكاره قاعدة


!���������������..���א�'����u�9��
ن�;.)���x�(4א����4Xא�T�6א� ن��H)�Aو�)B������;����¡ن�א�/�
�3�)�k4א<��oא�64
ن�������
א����U2א-(�V)Uא��(��1..�و�
lو-�1;��1א��:�

أو التأكـيـد  ، وجــود قاعــدة قانونـيـة موجــودةبإنـكـار الحـكـم وتتحـقـق  : صــورة مخالـفـة الـقـانون 

بتطبيـق الحكـم وتتحقـق  : وصـورة الخطـأ فـي تطبيـق القـانون.. بوجود قاعدة قانونيـة ال وجـود لهـا 

أو علــي نحــو يــؤدي إلــي نتــائج مخالفــة ، أو تطبيقهــا قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال تنطبــق عليهــا ، 

بخطـأ يقـع وتتحقـق  : وصورة الخطأ في تأويل القـانون.. علي واقعة تنطبق عليها برفض تطبيقها 

وهـي تتحقـق عنـدما  : وصـورة بطـالن الحكـم.. نصا من نصوص القانون عند تفسيره فيه القاضي 
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عـنـدما وتتحـقـق أيضــا ـبـأن يصــدر مــن هيـئـة خوـلـف الـقـانون بشــأن تكوينهــا ، تتعـلـق ـبـالحكم كنشــاط 
 المـؤثر فـي وأخيرا صورة بطـالن اإلجـراءات.. تتعلق بالحكم كورقة بأن ال يوقع الحكم ممن أصدره 

 .ويؤثر ذلك في الحكم تتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم ببطالن إجراءات وتتحقق  : الحكم

  ومن خالل ما تقدم.. هذا 

 وبتطبيق هذه الصور لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون

  علي مدونات احلكم الطعني يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب

  التايلعلي أكثر من وجه نشرف ببيانها علي النحو
א�&��د���(א��(מ�א�ط,)ن�����0&�)�Zא����7ون��)�������מ�)
���Oא��(�מ�א�����ض����������������:�א�و��Nא�ول���

���������$#�א�ط,ن���מ����
وא���7ط�א��و=�)��א�
#�$&ل�$).��و���#�א��0ص���.������)��


�د)د�א��د)و�)����ل�א��=ن�א��ز��وמ�
�د)�دא���ط,���،�$"��3��ن���)���א��(�מ�����������دמ��

��و=و���������
�,)�����ذא/��)�و�������..�����)�,�ل�א���)מ�א��ط,�ون�$����N�()�����������������מ���������

�א��(מ�א���7وض�

 علي أن .. اإلجراءات املدنية  من قانون ١٨٤فقد نصت املادة .. بداية 
إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحا للحكم فيه أو كان الطعن 

ت الالزمة ، أما للمرة الثانية فإنها تتصدي للفصل فيه ، ولها استيفاء اإلجراءا

في غير هذه األحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه ، وتحيل 

الدعوى إلي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ما لم تر المحكمة 

نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين ، أو تحيلها إلي المحكمة المختصة 

 إليها الدعوى بحكم النقض وتلتزم المحكمة المحاللتقضي فيها من جديد ، 

 .في النقاط التي فصل فيها 

 ويف ذلك تواترت أحكام التمييز علي أن 

 ������������������)�B������n��|��'�א��.
.)��א�/���'�א��<����>م�8os'�א8os��o��'�)UE'�א����8
�H1���'�א�+��=Uص�
��nXא�א#��-��)��B8oUز�
��ª�9،�وW��nو�����nA�5��;�)��B���)��B� ������و د�


م�������Uود�����ojא���������)�B��2ل�)�jא�'�8oj�1א��;�t��������������������Aن�
o��)�

ع��
��1�;�)-��.��n���;���2;(د�9.���א��;
[�א�/(س���Q#Bא<=�'�و��B��;�i6(� ن�
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��A)א����o>4(ق��(���������2א.��]
�.א��;
 )٩/١١/٢٠١٧مدني جلسة ..... لسنة ٣٧١الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
����ن������ون�א����8א1א/�א��د�)����،�$ ���D�Nذא����7ض�א��(��מ�و�5)���/�����١٨٤������������3د��6 

א��D��("7#�א���(���א�
#�5&د�/�א��(מ�و�5)�/�א��D��("7#�א���(���א�
#�5&�د�/�א��(�מ���������������


�زמ���(�מ��������������������

מ����#���(����א5������8ن���
(�N�� $(מ�$).�����ن��د)�د��
���N($א��ط,ون�

�.��=ذא�א��(מ���(���א�
�))ز�$#�א������Iא���7و�)��א�
#�$&ل�$).

 )٦/١٠/٢٠١٥ عمال جلسة ٢٠١٥ لسنة ٩٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة البيان علي واقعات النزاع الماثل وأوراقه ، وعلي األخص  

يتضـح أنـه قضـي .. منها حكم محكمة التمييز الموقرة الصـادر فـي الطعـن رقـم   لسـنة   تجـاري 

مرتكـزا فـي ذلـك علـي .. ٕئنافي السابق واعادة األوراق إلـي محكمـة االسـتئناف بنقض الحكم االست

 :ثالث مسائل جوهرية هي كالتالي 

١− ������#.
�D#�&������)���'.وמ�א����0'��(5ن�א��(מ�א���7وض��د�א�

وذ����J..��7د�א���=ن�و�'��ذ��
I�)�������#�و��ود��د)و�)���������������

���#�א���Mמ����ن�5ن�א��د)و�)����زא��/�����ل�
���زع�و
��"��ل������

��(���#�����)ن�א�����
�0&��وמ����ن�3��0ل�א���د�و+�����מ��������������

א��ط,ون�$#��(�.���ط�)ق�א�ط,ن����
�))ز����מ������������������������(

����
و=و�א����א�ذ������N,��/5(���א�
�))ز�0ط�Iא���)מ�����������(

�.א���7وض�

٢− �)�r�[Vא� �o>א���.� � �א����8> '8os�3�.)/�� )8"

[�א�/(��A2�1�2�xא!�א�)�?�א�64
ن���G��5��Qل�א;��

� Z!)�� �.>אع � � '�/�� � �A!� ..�1�uqא� �א���5 �א�+�"' ��ن
)� '"�I� �אq;8(ل�.....) '�)"� #�$���و )B���(��>א�( � و�� �A

�i�8jن��4(��1א��8(ن�א
o���g�5�و�،�)B��2�'�
"
א�



٤٣٣ 

 

�)B��;))(�����5���
ن�د!-����+;�Q!�A�\�(&�(�xl�/��Ww
�)B��;�..�5��\�(د�-#א�א�)א]�)6�TL
�/��)&�'�.
 .א���

٣- ������� ���מ �א�ط,ن #$� �א�
�))ز ��)��� 
���د/� و5)"�

� �א�ول #$��	
�א�� ����(מ �א����ض ����
� ..���)��� �5ن #�D

א��و"وع�M5'�/�5ن�א�'&ل�$#�א��زאع�א��א=ن�)�
�زמ���\�

�א�و�)��� �=و Jذ�� �و5ن ��(��� �א�6��0 #�D� ����Dو� #�$

 .א�و�)د��5�6מ�א�ط��ن���28/�د�وא��

 ملا كان ذلك

�����������������������k�n��)�&�'�و���U ن�8os'�א<��oא�64
ن�����U(��(�"(.��;��1;���ود!א�
��'��-
Lو��'�و �k:)/��5��<��88'�א��os))B��2�9!)IE(ع���)�א�/(�%�א�(�2�)�B��;�T{ن�)"�)&

�����)B.)م������������..���oUא�����و���و���lא�/(:�kא�gGK'�א��������$�o��k�6$����)�B. �V2
�JאU¡�����H(�'�אqو!אق��1�2א���X������������1(�/(د�9א��2������5�����/��T���kو��6*)����������وא�; �5�#�א�

����������������Z���B8א����o>)و!د���)���lو�� �Oد��
B²�Z אع� ����دون��#ل�<.�)�u��oU(د!�
�kg)א��i64א��)B:)���.��gא¸#�3��5ذ�?�א�������א�)(*�k]��א�و��Uא��

 وأغفلت متاما املسألتني اآلخرتني التي سبق وتصدت هلما

  جتاري  لسنة   لة حمكمة التمييز يف الطعن رقم عدا

����������)�8B���-
L��w����i������iא�/)�-�1��'�!د�;�h�)�B8oU�
!د�������U�..��
�و-
��:)v�2و����.�TL

ن�&(��/�.)��.אq���א�#�T�6��Zא<��oא����lu�'$�)�&�i64א�
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�)���א��(�מ�א�&��د������0��������#�$א��(�מ�א�ط,�)ن�&��)�Zא����7ون��)�����5=�د����������������:�א�و��Nא����#��2


����	زא���7و�6א�����א��7"�#�و�������������������א�د�و+���מ�������(	�.����&����א�ذ���
�زאع�


"���N=ذא�א��(מ��ن���Dא��&�)��Zن�א����Jא��ط,ون�"د��ذא
I���Nن�=����J����)ن������

)������U�D	.��������ن�)�.....�)�����0ط����#�א�"����ن�א�������)ن�����#�����(���(��)��ون�د�=��מ�

و����)�ل�
��Jא���(����2و/��)��.���
�')�ذ�א�����ل�א��و(و���������������א��د)و�)��א��ز��


�7)ن���).��������������(M).������)�,ل�0ط��#�א�"��ن��D�..و=و�����$&�ل�א��(�מ�א�����ض���������


زמ�����N(���א�����8�
�)��&د��6א��(מ�א�ط,)ن����)�(א����ق�و�מ�

  من قانون اإلثبات علي أن ٤٩حيث نصت املادة 
ة األمر المقضي تكون حجه فيما فصلت فيه األحكام التي حازت حجي -١

من الخصومة وال يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن ال تكون 

لتلك األحكام هذه الحجية إال في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون 

 .أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محال وسببا 

 وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها   -٢

 ا املقام تواترت أحكام النقض علي أن ويف هذ

 �������x�
م� .$/��Bو���6nXא�i�����1��א���!� ن�אoUq(م�א�|�U(زU�3=�'�אq���א�
�������5���Zqز�
�{�V�����،ق�
�
ن��������n��)8����=U��5א<o��#א�3א<�Gs�xو]))(�

�#�Qא<�����B��#�����(� ن�B��;�i68'�و��ojد�1�2�9*�¨�א��>אع�;��1א

م�א�6nX���5א���'��=
�6�B(��(���(م�א�6(م����)B/$.�H)���.�

 )١٣/١/٢٠١٥ عمال جلسة ٢٠١٤ لسنة ١٠١الطعن رقم (

 ما قضي بأن ك
القضــاء الســابق فــي مســألة أساســية يكــون طرفــا الخصــومة الســابقة قــد 

تناضال فيها يكتسب حجية الشيء المحكوم به وال يجوز للخصـوم فـي أيـة 

ه المسـألة التـي قـد تكـون هـي بـذاتها دعـوى تاليـة إعـادة المنازعـة فـي هـذ

األساس فيما يدعيه كل من الطرفين قبل األخر من حقـوق وذلـك حتـى لـو 

 .كان أحد الطرفين قد طعن فيه بطريق التمييز 

 )٥/٦/٢٠١٢ تجاري جلسة ٢٠١٢ لسنة ٩٨الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 

�������5=�����(�� و"(ن�א�G��5����)Kل� و!אق�א��>אع�و�/���א�3א�4(;��5�����-�א� .
��1����uq�5א�������kא���(A�Q����
ن������?�א�64����)א��(��B8;<��|����'�א����.
���א�����u)�;�58����

)�'"�I�(.....ن�)�5א���$�#(-8(��4(��1א��8/U�|�)$"�(�)8B.)���1�qوא�
 الصالحية النسبة مبلغ الضمان تاريخه رقم السند م
١٧ -١٠٠٠٥٣٣٦ ١OLG من % ١٠ ١٣,٦٦٥,٠٠٠ ١٤/١٠/٢٠١٠

 قيمة العقد 
 ـيــــــــوم ٦٠ ـمــــــــدة

بعــــــــــد انقضــــــــــاء 
فـتـــــــرة الضــــــــمان 
العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب 

 والصيانة 
١٧ – ١٢٠٠٦٠٠ ٢OLG من % ١٠ ٥,٧٦٨,٢٧٢ ٧/٢/٢٠١٢

 قيمة العقد 
 ـيــــــــوم ٦٠ـمــــــــدة 

بعــــــــــد انقضــــــــــاء 
فـتـــــــرة الضــــــــمان 
العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب 

 والصيانة 

 ).....شركة (وهذين اخلطابني كانا حمررين من املدين األصلي 

 يذ لصاحل شركة سيستم لإلنشاءات لضمان حسن التنف

ـد أـقـر صــراحة مــن   ـه ـق ـك المطعــون ضــده ذاـت وحـيـث أن البـن

..... .. ـبـأن ـشـركة .. ـخـالل اـلـدعوى رـقـم  لـسـنة  المقاـمـة مـنـه 

قامت بتنفيذ كافة األعمال الموكولة إليها ، وقامت بتسليمها إلي 

شـــركة سيســـتم وأن األخـيــرة ـلــم تتكـبــد ثـمــة درـهــم ـفــي إكـمــال أو 

 .إصالح أي من تلك األعمال 
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 مر الذي حدا بالبنك حنو املطالبةفهو األ

  الذكر ىبإلغاء خطابي الضمان سالف
ورغم ذلك يأتي ليورد قيمتهمـا التـي تقـارب العشـرين .. واعتبارهما كأن لم يكنا 

 !؟..... ضمن المديونية التي يزعمها في حق شركة .. مليون درهم 

  .....كما ظل البنك يطالب شركة 

 بقيمة هذين اخلطابني 
��������������������Mמ�&�����
�−/−/−���ذ�
���)�����F..�دو���(מ��.�	#�$#�א�د�و+����מ�������������زאع�

�:وא��7"#���طو�������)�#�

 حكمت احملكمة حضوريا

�'8�A�5;�'�.)Kא��)B��;�1;א�+�"'�א���Q)��1;א���?�(א��>אم�א��H)��.)�
�א��;�1 �و�¡�>אم ،� '$�ln�)�� )8B��2� �א�+(! Hدאqא� 5/U� ��8(ن 1�)4�

'�.)Kא�� )B��;�3)و��nא�� )B��<� و� �א��;1 ?�(��� i�)4Xא� ku � ���د
�9)�)j6(��א� �k�)��.و�)�\� �%�د!-���

و��Mמ��دמ�א�ط,ن���#�א��(מ�א�����ذ(������������2ط,ن�،�و�ن�2מ�&)�و�
��������������N..�=ذא��

�7)���0ط��#�.....�D��5ن�א����J��)زאل�)ط������(���..��.�	)����
����	زא��7و�6א����א��7"#�


���("��ن�א��
7دמ�ذ(�=���و)")'.���D#�א��د)و�)��א��ز�و���א�.��(��.7��#$.�

 وهو األمر الذي التفت عنه 

�����������������w!و�Z!)�����'��/�����A!��A)����א��o>و.(�3א�����Qאد���2���w!�i64א���o>א
��������������.��9�A
�8�'�א����8�>�א�os�)�B��;�3�.)�/�
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ط�)ق�א���7ون��)�����"#��
I))د��(מ�5ول�د���������������:�א�و��Nא���2\����#$�Iא��(מ�א�ط,)ن�05ط

����� 
�ط��ق����#�وא�,��/�א�
�دא�#�5و�א�0&�و���א��ط�و����������א�ذ��ط�ق��&وص����و�)��

��)�N،��)\�5ن�א�ط��ن�ط���$��Fא�,�7د�و�ط��N��3,�دמ�א(
���ل��5(����N،�$�#���)ن����������������������

���Mמ����دמ�אد�����1א�ط����ن����ذ���J!!�ط���7/���(�����5ول�د�������وא���د�א�7"����1א�,��7د���

א��7"����1א��ز���وמ�،�و�)��\�5ن���(�����א����
	����5)��د/��(��מ�א�د������א�و���#�$)��������


(���Nن�0ط�Iو�מ�
,�ل����#�
&�و)�����������Nא��..������������N�"7(�.���و)��د�������(,(��א�����א��ذ

�N	�U�Dو.�

 حيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 

علي محكمة الموضـوع أن تحـدد مـن تلقـاء نفسـها األسـاس القـانوني الصـحيح 

للــدعوى ، وال يـعــد ذـلــك منـهــا تغيـيــرا لـســببها أو موضـــوعها وذـلــك ألن إعـمــال 

يح القانون علي ما قدمه الخصوم من طلبات ، وما أدلوا بـه مـن حجـج أو صح

قدموا من أدلة هو من عمل القاضي وحده ، إذ ال يلتـزم الخصـم ببيـان القاعـدة 

القانونية التي يتساند إليها ، كما لم يلتزم ببيان نص القـانون الواجـب التطبيـق 

ـقـانون بإغـفـال إعـمـال وـمـن ـثـم فإـنـه يـكـون ـلـه النـعـي عـلـي الحـكـم للخـطـأ ـفـي ال

النص الواجب التطبيق ولو لم يكن الخصم قد تمسك به أمام محكمة الموضوع  

 )١١/١١/٢٠١٢ تمييز دبي جلسة ٢٠١١ لسنة ١٧٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

��3)����د��(�4�)�l���)��
ع�2§���
�'�א��8osم�)��� �]
;����(ق�א����!� ن�.4��א�
���������������(� ن�B��;�T�{���
م�،�و .�nX�5א��'Uא��4و��������¨��*�)���1��;�)�-��.���n

����������5����)�B��2م���A�)���ود����)��B8oU���������#�Qא��4)�(�3و ن�-�5���)�B�)� 

م�nX�1&(�����4)��א����.-#�Qא��4)(�3و�����(� ن�

 )٢٦/٣/٢٠١٥ مدني جلسة ٢٠١٤ لسنة ١٤٣الطعن رقم (
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  قضي بأن ذلكك
 حين تكيف تكييف الطلبات في الدعوى من سلطة المحكمة التي يجب عليها وهي 

الطلبات في الدعوى تتقصي الحكم المنطبق علي التكييف الصحيح لها وتنزله علي الواقعة 

المطروحة عليها وأن ذلك من مسائل القانون التي تخضع فيها لرقابة محكمة التمييز ، كما 

يجب أن تكيف الدعوى في حدود السبب الذي يستند إليه المدعي وفي نطاق طلباته المقدمة 

 .منه 

 )١٦/١٢/٢٠١٢ عقاري جلسة ٢٠١٢ لسنة ١٣٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ـاهيم   ـي األخــص الئحــة القانونيــة أنفــة البيــان علــي أوراق النــزاع الماثــل ، وبتطبـيـق المـف وعـل

ـبـبطالن عـقـد اـلـرهن   ـقـد تمسـك)المـدعي ابـتـداءا(أن الـطـاعن يتضـح وبجــالء تـام الـدعوى المبـتـدأة 

وهـو أن  .. وذلك بسبب عدم تحقق أهم شروط الصحة فيه كأن لم يكن واعتبارهوالمطالبة بإلغائه 

.. وهـو مـا لـم يتـوافر فـي العقـد محـل التـداعي .. يكون العقـد قائمـا علـي مديونيـة قائمـة وثابتـة 

 لذلك أقام الطاعن دعواه الماثلة  

  من قانون املعامالت املدنية الذي يقول بأن١٤٠٩مستندا إيل نص املادة 


دא�����+¥ط� �ن�;
�א�#�'� و���)��)g�)د���O��א��-�5א����k�)�
ن��o�
�'.
�.�sدא�;���א��-�5 و�;��(���5אq;�(ن�א��8

 ونفاذا هلذا النص 
-/-أن عقـد الـرهن المـؤرخ يتضـح .. السـالف بيانهـا تفصـيال وتطبيقا علي واقعات النـزاع 

ـعــن معامـلــة تجارـيــة ) مـــرتهن ( ضـــدهطـعــونوالبـنــك الم) راهـــن (ـطــاعنال ـقــد تحـــرر فيمـــا ـبــين -/

وبالتـالي أصـبح   ثمة درهمطاعنلم يصرف إلي الوبالتالي ..  لم تتم ولم تستكمل إجراءاته) قرض(
علـي وجـود ديـن ثابـت فـي ثمة سند أو دليـل وال توجد في األوراق .. بال سبب وال مبرر عقد الرهن 

 .ذمة الطاعن شخصيا لصالح البنك أو خالف ذلك 

 عقد يكون قد افتقر ألهم شرائط صحته وبالتايل فإن ال

���������������
ن�;����ذ�'�א�n��5;)4(·�א�)��?�א�64���)g�5ن����58د� �
و�(���(���1..�و-
�5oن�����"�J�6و���6م�و��k*)ن��
o��9!
nא��Q#B�����.�¡ن�-#א�א�6
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���5א��(מ�א�ط,)ن�א��P)د���(מ�5ول�د����א�ذ���מ�)�&ل�وא�,�/�

ن�و�מ�)'�ص�و)��ص�ط���
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�Z(�&د�א���7ون��א���د=�����ط��.��و5.�

����������������A�!
"#����א���-�5א���(�2ذא�"�(ن�;������1��;��:)��A�)/[�����"�?�#��m�¬وא
���������;�5��Q�g �1B�.�1وא���(م��������..�א.A! אد�
��(م�א�oUq�)�������١٤٤٢و��Uن������١٤٤٧
.)�A�5���

�.א��3G�)6א��.�'�
  علي بساط البحث أساسا ومل يطلبهطاعنوهو ما مل يطرحه ال

 -/-/-ومل يدعي انقضاء عقد الرهن املؤرخ 

بل أنه يقرر ويتمسك ويؤسـس دعـواه المبتـدأة علـي أسـاس  

ٕعدم انعقاد العقـد صـحيحا ابتـداءا ومـن ثـم يجـدر إبطالـه والغائـه 

 .واعتباره هو والعدم سواء 
 فالفارق شاسع

�������)�����ن���2מ����מ�)�
��������25�����2و���)�$��#�א�����س(���)ن����7د����מ�)�,��7د�&���)��� 

���������������#�.
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�����وא�,دמ��وא�1،�و�)ن��7د�א�,7د�&�)���و��$ذא�و��
����2����2מ�א�7"#�وא�

���ن�����ون�א��,���3/�����١٤٤٧
���C �١٤٤٢א�وא�د�#$�6א���وאد��������ن�5�����א��7"�����25�1

�).و=و�����מ�)
�7ق�$#��7د�א��=ن���ل�א�
دא�#..(א��د�)��

 ب الذي شاب احلكم الطعني وهذا عني العي

 �������������������(K����5-�����א���m�µ ���Uو!א��oU�Hא��!L'�אqو��1�)sو�'�(g2(�3 ن�;
������)(�[q�5א���T([�Z���Qº)��
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 مبا يؤكد خطأ حكم أول درجة يف تطبيق القانون 

 حيث استند إيل نصوص قانونية وقواعد ال ختص النزاع املاثل 

�����[Vא��o>ق�א)/. ���Uو�����������k��'�אqو���1و���86L!א����oU��4��Hو!א�i64א��)�r
����(�
n��(م�����..�;��1��#א�א�-����א��#���Z..� و����א�4(;�5א�
BL'�����2��5א��5;)4�qא

�H)v�Eوא���
ن�&(�}���L���6א��(��.)���x�(4א����4Xא�3א#��T�6����6{.�

ط�)�ق�א����7و������א��(מ��:���א���Oא�و��Nא���#�$�I05ط��Nد��(�מ�����א��ط,ون�$)�((I
ن��)������"�#��

א�U)����(א�د����א�و�#�א�ذ��א��
�د�$�#��"��	��D�N#��وא��د�و���وط�و�5(��מ�א�('��������������������


���.����א����وאد����ن�)��ط�و�����$��#�א����زאع�א�����2ل�#��
����ن������ون���١١٠٥
��١٠٥٦�Cوא�

א��,����3/�א��د�)����،�و
�U$��ل�
����������ن�
ط�)��ق��وא���د�و����وط�و�5(���מ�א����=ن��������

�#�(�I��
������)���زמ��0ط����I(���#���)������ل�א�
��دא�#�−/−/−�����P[��و"��وع�א�,��7د�א�(א�

�N	�U�Dط�)ق�א���7ون�����)�د���7ض�א��(מ�א�ط,)ن�و
�.א��و"وع�$#�א8���د�و$#�

 )ومنها نستقي العلم (فإنه ملن املعلوم لعدالة اهليئة املوقرة .. بداية 

��'�)$oא����
אد�و oU(م�א�$..� ن�;��)B8���
���5א������(�3א�+��n'�א�|�-�kn

ن�א��3G�)6א��.�'�.)A�5��1.)Kא���)�o�5א�����)Xول���5א�)(��אqא.�

 أما عقد الرهن التأميني 
$.و��ن�א�
�I)��/�א�,)�)��א�
#�)���.��א�(
���א��א���Oن����ون�א��,��3/��

�.و
�د)دא�א�'&ول�א�ول�وא���2#�وא���2\��ن�א�����א�ول����N..�א��د�)��

 والتفصيل السابق 

 ����������������5���i���"�)B�luوط��Iو�'�)$oم�א�)oU �i��t[)Iن�א�$�ق� �)������"��3)�א������
'�n�+א����luوط��Iو�O��م�א��-�5א���)oU �i�5א������(�3א����6'��،�و���i���".�

 بل واألكثر من ذلك فإن القانون وأحكام قضاء التمييز 

  قطعا بعدم جواز اجلمع بني التأمني الشخصي والتأمني العيني

 حيث قررت بأن 
 مــن قــانون المعــامالت المدنيــة ١٠٥٦ وعلــي مــا تقضــي بــه المــادة الكفالــة

 فيكـون هي ضم ذمة شخص هو الكفيل إلي ذمة المدين في تنفيـذ التزامـه
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 وعلـي مـا أمـا الـرهن التـأمينيالكفيل مسـئوال قبـل الـدائن عـن كامـل الـدين ، 
كسـب بـه الـدائن فهـو عقـد بـه ي مـن ذات القـانون ١٣٩٩تقضي بـه المـادة 

 يكــون ـلـه بمقتضــاه أن يتـقـدم عـلـي عـقـارا مخصــص لوـفـاء ديـنـه حـقـا عينـيـا
علي الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة فـي اسـتيفاء حقـه مـن 

 هـو نفـس المـدين ويجوز أن يكون الـراهنثمن ذلك العقار في أي يد يكون 
 فـــي مغـــايرة غيـــر الزمـــةفالأو كفـــيال عينيـــا يقـــدم رهنـــا لمصـــلحة المـــدين ، 

أمــا الضــمان فــي الكفالــة والضــمان فــي الكفالــة هــي ذمــة شــخص الكفيــل ، 

 .الرهن التأميني فهو العقار المرهون أو بدله 
لما كان ذلك ، وبالترتيب علي ما تقدم فإن الكفيل العيني ال يضمن الـدين 

 ٕفي ذمته الشخصية وانما تتحدد مسئوليته عن الدين في العقـار المرهـون

، ومـن ثـم ال يجـوز التزامـه بالتضــامن مـع المـدين فـي أداء الـدين اكتـفـاء 

 .بحق الدائن في التنفيذ بدينه علي ثمن أو بدل العقار المرهون 

 )٢١/٦/٢٠٠٦ جلسة ٢٠٠٥ لسنة ٤٢٤الطعن رقم  (

 ومن خالل احلكم السابق .. هذا 

�'�و�(-����)$oא��i����)����Z�-
�����mGא���Vא�Z����(م�����HG�����و������)��B�)oU و�)��B��
�����������Q!)�g و���)oU و�(-����و�O��א��-�5א������;�iو��،�)-!)g و�..������������)Kن�א� ����Uو���g�5�و�

��

ع�א��;
[�א��א-�'�-�
���א��-�5א��!�³"� ن��ksو�;−/−/−.�"��

 األمر الذي يؤكد أن اسرتشاد واستناد 

 حمكمة أول درجة يف قضائها 
א�('�����و��وאد����و�)���
�0ص�א�('��������������א�ط,)ن�����5�#(��מ�
�0ص��������א��P)د�����(מ����

=��و�א���
��د���Z(���&����(M)�����ن������ون�א��,����3/�א��د�)����١٠٥٦�،�١٠٥٧�،�١٠٧٨و=��#�א����وאد�(

������3(����5ول�د����D���N�����Jو��طل�و�,)��)�מ��ن��دמ�$.מ�و
�&)ل���0ط���hوא�,���،�و������

و=�ذא��..�����ن�D���د��(�.����#��وאد����و�)��&�)���
0ص�א��=ن�א�
�I)�#�دون���وא������������������

�5ن����2א"ط�א���د����(����5ول�د�����$�#������א��د���1א�������D#������)P(د������و��Nא����ق���Oא��

�.$.מ�א�وא��Oא��ط�و_���).������)��د����(�.���D#��د�א��ط3ن�
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 االستئناف وذلك علي حنو كان يستوجب علي حمكمة 

 احلكم الطعني أن تعمل علي تصويبه مصدرة 

��א������א���u)�;����lو������#���و���Â�5وא�;)������א�4�lو��،������;�'��U�1א��4و;
�'��..� �(�و ن����!�א<��oא��i64..�א�
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  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٤ املادة فقد نصت.. بداية 
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 ويف هذا املقام تواتر أحكام التمييز علي أن 
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 )٢٤/٦/٢٠٠٧ مدني تمييز دبي جلسة ٢٠٠٧ لسنة ١٠٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
علي مدونات حكم أول درجة المؤيد ألسبابه بـالحكم القانونية أنفة البيان وبتطبيق المفاهيم �

ـقـد اـلـرهن  ع"كــان ـقـد نظــم أحكــام أن ـقـانون المـعـامالت المدنـيـة .. يتضــح وبجــالء المطـعـون فـيـه 

  .-/-/-حتى وجري العمل بها  ١٤٤٧ حتى ١٣٩٩من رقم مواده من خالل  "التأميني 
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-بتـاريخ رسـمية  مـن جريـدة دبـي ال٣٣٤فـي العـدد رقـم وحيث تم نشر هذا القـانون .. هذا �

ومرتبـا لكافـة أثـاره يجعلـه سـاريا ونافـذا األمـر الـذي  علي أن يعمل به بعد شهرين من النشـر -/-/
 .منذ مطلع شهر نوفمبر 

 وحيث أن عقد الرهن حمل التداعي 

  -/-/-صادر بتاريخ 
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وبمفهـوم المخالـفـة لـهـذا اـلـنص الصــريح فإـنـه ال يـجـوز ـبـأي  

بشـأن ) مدني أو إجراءات(حال من األحوال تطبيق القانون العام 

 .ما ورد فيه نص في القانون الخاص 
 ث كان ما تقدم وحي

وكان الثابت أن الحكم الطعين الذي أيد حكم الدرجة األولي فيما اسـتند واعتكـز عليـه مـن  

 الملغي تطبيقها ضمنيا بالقـانون ١٤٤٧ حتى ١٣٩٩أحكام قانون المعامالت المدنية من المواد 

لقـانون  وهو األمر الذي يؤكـد يقينـا خطـأ هـذا القضـاء فـي تطبيـق ا٢٠٠٨ لسنة ١٤الجديد رقم 

 .حيث لم يعمل نصوص القانون األخير التي يجب إعمال أحكامه علي هذا النزاع دون سواها 

  وحيث قد ترتب علي ذلك
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 ونفاذا لذلك 
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  ذلك كان ملا 
وحيث أن الحكم الطعين بتأييده لحكم الدرجة األولي قد خـالف القـانون مخالفـة 

جسيمة ترتـب عليهـا انتهـاء قضـاؤه إلـي نتـائج ظـاهرة الـبطالن ومعيبـة السـيما 

 البنك المطعون ضـده باسـتخدام حينما لم يقض ببطالن اإلجراءات التي قام بها

وهـو األمـر الـذي كـان يسـتوجب علـي .. عقد الرهن الباطل محـل النـزاع الماثـل 

إال أنـهـا ـلـم تفـعـل وانســاقت وراء .. محكـمـة الحـكـم الطـعـين تصــويبه وتصــحيحه 

ـاإلطالع عـلـي الئحــة اســتئناف .. حـكـم الدرجــة األوـلـي  دونمــا أن تعـنـي حـتـى ـب

طالن والـعـوار الموجـهـة إلـيـه ، واـلـرد عليـهـا بـمـا الـطـاعن ـلـذاك الحـكـم وأوـجـه اـلـب

يطمئن المطلـع علـي الحكـم بـأن المحكمـة التـي أصـدرته أحاطـت بـأوراق النـزاع 

أمـا طـرح المطـاعن .. وأنها بذلت كل ما في وسـعها للوصـول لوجـه الحـق فيـه 

الموجهة إلي حكـم الدرجـة األولـي دون فحصـها وبحثهـا أو حتـى اإلشـارة إليهـا 

ـفـإن ذـلـك يعـيـب الحـكـم الطـعـين ـبـذات عـيـب الدرـجـة األوـلـي .. نها ٕواـيـراد مضــمو

وهــو الخطــأ الجســيم فــي تطبيــق القــانون بمــا يســتوجب نقــض الحكــم الطعــين 

 .ٕوالغائه 

 أهدر أهم الضمانات التي فرضـها القـانون علـي احلكم املطعون فيه: السبب الثاني 

ألسـباب واألسـانيد القضاء ، حيث عابه القصور املبطل يف التسبيب خللوه مـن ا

املعتربة التي أعتكز عليها يف قضائه ، وهو ما جيعل هذا احلكم قـائم علـي غـري 

  سند من الواقع أو القانون جديرا بالنقض وإلغاء واإلحالة 

  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ١٢٩فقد نصت املادة .. بداية 
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 علي أن ..  من ذات القانون ١٣٠كما نصت الفقرة األخرية من املادة 

..........  والـنقص أو في أسـباب الحكـم الواقعيـةوالقصور  

 .يترتب عليه بطالن الحكم 
 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء التمييز أن

طرفيها يجب أن يشتمل  إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين محكمة الموضوع

ـة والمســتندات المــؤثرة فــي  ـي مــا يطمــئن المطلــع عليــه أنهــا محصــت األدـل حكمهــا فــي ذاتــه عـل

بمـا  وأن تـرد علـي أوجـه الـدفاع الجـوهري التـي طرحهـا عليهـا الخصم بداللتهاالدعوى والتي تمسك 

 ، فإذا ما التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم مـن يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى
مســتندات دون أن تســعي إـلـي اســتبيان وجــه الحــق فـيـه ومــدي ثـبـوت أو نـفـي مــا تمســك ـبـه ، وعوـلـت 

ات عامة ال تـؤدي بمجردهـا إلـي مـا خلـص إليـه وال تصـلح ردا عليـه ، فـإن علي عبارفي قضائها 

 .حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع 
 ) تجاري٢٠٠٩ لسنة ٦٣ الطعن رقم ٢١/٣/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 كما قضي بأن 
 ال تعين علي فهمـه بأسباب مجملة مقتضبة في تسبيب حكمها محكمة الموضوع إذا اكتفت 

 نفي دفـاع الخصـم أو علي عبارات عامة ال تؤدي بمجردها إلي عن رقابتها وتعجز محكمة التمييز
  .أو تنم عن عدم إحاطتها به فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب

 ) تجاري٢٠٠٩ لسنة ١٥٦ الطعن رقم ٢٧/١٠/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (
 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ٣١١ الطعن رقم ٥/٤/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (

 كما قضت حمكمة النقض املصرية بأن 
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 ومن أحكام التمييز أيضا 
 وفهمها الواقـع فـي  تنم عن تحصيل المحكمةأن األحكام يجب أن تقوم علي أسباب واضحة 

قد قام دليلهـا الـذي يتطلبـه القـانون ، فـإذا كـان الدعوى وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها 

 الـذي قـام عليـه الحكم لم يبين سنده لمـا قضـي بـه فـإن هـذا يكـون مـن شـأنه أنـه يجهـل األسـاس
ه ألحكـام القـانون مما يعجز محكمـة التمييـز عـن مراقبـة صـحة تطبيقـالحكم المطعون فيه قضاءه 

 .ويكون الحكم مشوبا بالقصور 
 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٢٦١ الطعن رقم ٢/٣/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (

  ذلك كان ملا 
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 حيث تواترت أحكام التميز علي أن 
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 )٢٨/٥/٢٠١٥ مدني جلسة ٢٠١٤ لسنة ٣١٠ رقم الطعن(
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 وأيضا قضي بأن 
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين علي محكمة الموضـوع أن تـرد علـي 

لتي من شـأنها لـو أوجه الدفاع الجوهرية التي طرحها الخصوم في الدعوى ، وا

صحت لتغير وجه الرأي في الـدعوى وبمـا يفيـد أنهـا قـد أحاطـت بحقيقـة الواقـع 

 .ٕفيها واال كان حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع 

 )٢١/٢/٢٠١٥ مدني جلسة ٢٠١٣ لسنة ٣٧١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ���������
.�'� .$'�א�#"��;��1�.)��������������و���x�(4א�$(-���א�A���. �������i����א�64o>و.(�3א
�����א�9JXא�����'��������(:�������)�א��T�6وא�)(*���k(א¸#���5����9���U�9و<����א�و!"�[�..��k�$w و

���������������9�"#���9W��qא�'��'�א��א�6/�L���م������A�5;)��'����(�(�(� ن�א�4A!و�i�gGg�5�����.
o��(
������9JXא������6��)(�وא;¥א�(�;��1��..�����������n��'��(�א.���א����B�)����(م�����*(�)(������'�n���'��

�Z��B8א����o>)��9א!د
�."�A�)8م�U(��'��/���א8B�)��..�3'�א�

 وقد اكتفت حمكمة احلكم الطعني بإثبات ما تقدم 

 مبدونات حكمها دون بيان ماهية اعرتاضات الطاعن 

 علي تقرير اخلربة حىت تستطيع عدالة حمكمة التمييز

 مة املوضوع الوقوف علي مدي صحتها وجوهريتها وإملام حمك

 كما مل تورد .. بها من عدمه 
وא�(����2ن���..���=)��א���
�دא/�א��7د��������$���و�د��د��
.����#�א��زאع�א��א=ن����������

��Jא"��/������������..�ذ��
�٣٠א��(و������ن�����($����(����&د��6=ذא�א��(מ��מ�
�د�
������ن��ذ(��6א��

Nو���(��.
�������$.ل�..�(����מ�
�د���#�א���
�دא/��Mמ�א�
����Jد�� ),7ل�5ن�(�ل�����
�7دמ


I=ل�א��د���).��؟؟�$�,ل�ذ���J)��زמ�)7)�����7&�و��א��(�מ�א�ط,�)ن����������
)�و+�(����وא�د�6
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 ذلك أن ما أورده الطاعن اعرتاضا علي تقرير اخلربة 

 كان من شأنه تغيري وجه الرأي يف الدعوى 

 ة التامة يف حتصيل وفهمفلئن كان حملكمة املوضوع السلط
الواـقـع ـفـي اـلـدعوى ، وتـقـدير األدـلـة والمـسـتندات المقدـمـة فيـهـا وتقرـيـر الخبـيـر 

إال أن ذلــك مشــروط بــأن يكــون .. المنتــدب واألخــذ بــه محمــوال علــي أســبابه 

حكمها مبنيا علي أسباب واضحة وجليـة وأن يكـون يحمـل فـي ذاتـه مـا يطمـئن 

ا قدم إليها من طلبات وأوجه دفاع عـن المطلع عليه أن المحكمة محصت كل م

بصر وبصـيرة حتـى تتـوافر الرقابـة القضـائية علـي عمـل القاضـي وللتحقـق مـن 

حسن استيعابه لوقائع الدعوى ودفاع أطرافهـا وأن حكمـة قـد تضـمن الـرد علـي 

كاـفـة أوـجـه اـلـدفاع الـجـوهري المـقـدم فيـهـا وـهـو اـلـذي يتغـيـر ـبـه وـجـه اـلـرأي ـفـي 

 .الدعوى 

 )١٠/٣/٢٠١٥ عمال جلسة ٢٠١٤ لسنة ٧٥ ، ٧٢رقم عن طال(

 وحيث مل تلتزم حمكمة احلكم الطعني جبملة ما تقدم 

 األمر القاطع بقصورها يف التسبيب لعدم ردها علي أوجه الدفاع 

 التي كانت ستغري وجه الرأي يف الدعوى وهي كالتايل 

  بدء ذي دئبا 
 ��������	

�.)�د)����������������د�5&�د��)�א�ط,)ن��(�.��($7د�(��/���(���א������)��/�


(�ون��.��
.מ����#�����..����
دא�������232)�����ن����0א�1د)�وאن����و�א����(מ��������������−/−���Jوذ��

�#��
�:א���و�א�


م�����������������������5אG*Eع�� −١�nXא������������1 ن��/;�)�
[�و�/����א�B(�،�و�;��;��1 و!אق�א�
 .�/���א�3


ع�א��;
[�،�و��8( −٢�
�2ذא���(ن�א�/)�Tא�#��2�S�A���L �5��Zאم�;���א��-�5�
�2ذא� �و��8( ،� ���;�5��Q��ن�

ل�;��A�1ض���5א�)�?�א�64n>א�k�)�"(ن��

���א���ض���5;����;�#�$���S��Aن�)". 
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٣− �]
�א��; 
ع�
�� ��ض�)�� �(���� ]
�א��; 
ع�
�� �א��-5 ��;� �"(ن �2ذא )�� ��(ن
��A!�.....�'�/�� �2ذא�"(ن�ذ�?�..... �(!�Z"��1 م��V،�و�א<(�'�אqو����1(ن��(

�א��kK�����;�5��'(�)4א�'�Lزدوא. 

٤− �3G�B/�� �;��1א�' Q��ن�
�"(ن�א��knU��A�5;)4��5א��(?�א�64 �2ذא ��(ن��(
�Vم� �]

ع�א��;�
���א��-�5�;�t��'��4'�و��>א(���. 

٥− �Q��ن�
�'���)�?�א�64l�/�ن�
 .��(ن��(�2ذא�"(.��ذ�'�א��Z �5��9 J��5;)4د�


ع�א��-�5،�و�(�2ذ −٦�
��!)�א�"(ن���U�1�;�1(�����5و��2��Aאم�א��-���5(ن�U(�'�א�6
��.)"� �2ذא �و��8( ،�3
(K���1ض�א��;� � ن�-�(��;�(!א�3 ��[� ��$��;��� � م ،

����;�5��Wvق���
�U�)B��x�6��א�3¸��א�4(;�5،� م�!)� .-#�Qא�6

٧− � �–و�(����=' �א�64
ن�–�وא��8' �وא�)�? �א�4(;5 i��4א�� i�� �א</(� '�$n��
�Q��. 

إال أنها انتهت إيل ..  اخلرباء املأمورية املار ذكرها  وحيث باشرت جلنة

نتائج خمالفة للحقيقة وللثابت باألوراق وتنم عن عدم إملام بعناصر 

النزاع إيل حد وصل إيل إغفال تنفيذ أهم العناصر املطلوبة باحلكم 

التمهيدي وهذا كله أوضحه الطاعن تفصيال وتأصيال إمام حمكمة 

�ي من حقائقاحلكم الطعني فيما يل
�
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��א�و�#�א��7)��7

��D#�5ن��..�א���دس��ن�א��
)���א��.�	)��א���د�$7د�����5א���د�6א���0א�1$#����..��دא)���

&�/�$#�و���
�')ذ�5����Dא1א/�5و���א�א/�א
0ذ/���Iن���7د�א���=ن���������د�א��א�ط��ن��ط���/��

��������
���C..��ط�����/����)�����،�و(ذא�א�7"����1ط3ن�و$��F=�ذא�א�,�7د�،�و��מ�)
ط��ق�א�ط��$)ن�^�


מ�
&')��א�������)�.���(�..���.(���و�د�����(מ�א�
�.)د
 

 وبالتايل مل تقم جلنة اخلربة بتنفيذ ما أمرت به عدالة احملكمة

 يف حكمها التمهيدي من تصفيه احلساب بني طريف التداعي

�Qא
;�����5;)���'�א�4��)A2�T(��
א� ن�]"!�������HאJ��Xد�9א)���)�T ن�א�/�/��?���(ن�ذ��و"
�(���א���م�ذ"�-���(�3א���(�4�)��9 �����א�����5..��)�������.����;<����Q���
ن�����?�א�64�
� ن�א�)���-

�'"���I)�.....)����)U�5;)���(�א�4�B���H)"�����58א�+���5����|��
ن�)�א�.)��8Kوز�א�)��=���'���:)*�\�)��(&
���������������8..����
ن�د!-�����A�\�(��Z#א�4(;�5وא��i8(������و����!�jא��-�5א���"8(��>;����ن�;

����
ن�د!-����٢٨,٥�����..�����'"�I�5ن�؟�����.....�(���58د�
�
ن����.)8Kوز�א�)��Z#א��!)�..�א�#�-
���א��-�ks�5א���א;�1�2�1א�/���א�/�+(!�����������;������1��?�א�>א;��)Aم�א��(?����;�H)و���/

��������������..�A(��1א���$�#�����/��Ww�5א����H)و��O�6ن��(�>אد�א�
V¸(ذ��L2אHא�t���3א�6�(!�א��-
���)g�Wwد�و�s�Wwن�و�5..�و ���א
�.����g¡ن�א�

− ��
,د
وذ��J��#�$�ض���(و��(���)ون�د�=מ��٢٨٫٥)����7د�א��=ن���

 )�.��N�I"��ن����د)و�)�

 .���)ون�د�=מ�٨١ $
���6)ز�מ�א����I��J.�..����5א��د)و�)�� −

− ��.�Iמ���ز(���05�6��
 .���)ون�د�=מ�٨٧و

��(�#���I.....������.....2מ�)���7א��0)��$#�א�د�و+���מ� −���
���.٦٩�

 .��)ون�د�=מ�

− �.�Iמ���ز(��Jون�د�=מ�٩٦ 2מ�),ود�א���(���.�

��م����������6�
ع����������������..�و.��א��(���
8�'�א�os�'����Z;�א�����(g�Z#�
�א��l�1א���;�..
�����������i����(�2ذא�"�(ن���������..�����"�$��א�/(د�9אJXא��H)��lو�n$�'�א</(����iא�4��1��2�V
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�א�kuq��5;����،�و�א<(�'�א����������'�.
�'�،�و;8�(�2ذא������-�(������.
��א!�-�#�Qא����qو��1�
��5������Z("(ن�}
ز�א�B��'(�)4(��(]�86(ل�;���א��-�5��5;�������������-�����א��;�'�u4(ع��!��wא.

3�L2ن�و�'�.
���.�(�

 وهنا يتضح جليا مدي جوهرية هذا التكليف 

  إيل السادة اخلرباء ضوعاملوجه من حمكمة املو

  مهمتهمالذين أمسكوا عن حبثه حبجة خترج عن نطاق

 احملاسبية والفنية ذلك أن 
א���2/�)7)����5ن��دא������(����א���
	�����&�د��6א��(�מ�א�ط,�)ن��)�����5&�د�/���������������������

���]�Pא����
,�מ�)�N(=�������(7ط���/�א�ط��ن�و���
��#���N�(�D−/−/−�(�.��א�
�.)د�/��)�

����������Nد���#�א�ط��$)ن���ن��������א����('&

����Jو��מ�
(�ن��..�،�و���Dذא�(�ن�=����Jدאع����\�و�

���������������(�)
����\��(א���(���א��و���#$�6א�
�����Dدא�1א���د�6א���0א5��1).מ�$)����Dذא�(��ن�א�

�!&�)��Zن��د��N،�5و�5ن��5�N=�)��5מ���؟)�و
&')��א�����

 وهو األمر الذي جيزم ببطالن تقرير اخلربة يف هذا الشق اجلوهري 

 لتدخله يف مسائل قانونية خترج عن اختصاص السادة اخلرباء 

 وإلمساكهم عن أداء دورهم املنوط بهم ) الفني(

��HאJX)��'.)6�[V�1א�)���H)�Aא����8>� .��}
ز����!��q.����5א�
�)B�8+�� V�|א�� �א�$��' �א]��6(��א���(ط )B���kn$א�� �א�|��/��>م k:)/א�

� ،� )B��2� ku
�א�� ���;� x+�� �א�| �א�(د�' t:)A
�وא� �دون��6(!�� وذ�?
.)��א� k:)/א�B��� kn$�)�� W(Xא� ��©� V� �א�| '�.
�1�;� i6و��� ،� )

�ذא�3�kn$א�� '��)[� '��/���.)"� �و�( ،� )B��� 
ل�"���8�א��(��1 ن��

ز����)�W ن�{�G��،�����'�.
.)A�'��/��1-�)�
nو]))(�و��Gsא��>אع�
��W(Xא�Qو!د � )��1�2����/����8ol8'� ن� 
ز{�V� )8"� ،� )B��2�4ق���

�.���Z !�5-#א�א��nد
 )١٨/٤/٢٠١٢ تجاري جلسة ٢٠١١ لسنة ٢٥١ ، ٢٢٣الطعن رقم (
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 )علي خالف احلقيقة(وحيث مل يكتف السادة اخلرباء بالقول .. هذا 

 بل قرروا بأن املعامالت املالية.. بأن الطرفني مل يتطرقا ألي مطالبات مالية 

 !؟بني الطرفني قد مت البت فيها مبوجب أحكام قضائية أشري إليها

"5�Zن�א���د�6א���0א��1د��5�(وא��ن�א�7)��מ���دو�=מ�א�'��#�وא�������#������� (�Jو�ذ�


.��،��������������..�א���وط��.מ�����&��و
'�Mوא��8دא�1א��5��$#��.�מ�و
(�)'�/�א��(מ�א�
�.)�د��و��د


��0ج���ن������..........�وא�7ول����N�Iد�
מ�א�'&ل�$).��و�����#�
و=ذא���N�)ن�א�����	ل�א���7و����(א�

ذ���5�Jن��دא������(����א���
	����(���/����#�����מ������(�.���א���وط����.������ط��ق�א��6���0و�.���

و�)���N(ل��������25א���د�6א���0א�1و��Oذ�5�J&د�/�א��(מ�א�
�.)د������(�ن�)�
و����������������

�)�.��).מ�
�')ذ���ن�א����)��א�'�)��دون�א�
دא0ل�$#�א����	ل�א���7و�)�

 كمة التمييز وما يؤكد خطأ السادة اخلرباء يف هذا املقام ما قررته حم

 الذي أعاد النزاع.. جتاري لسنة   رقم الناقض يف حكمها 

 لعدالة احملكمة االستئنافية حيث قرر 

بأن هناك دفاع جـوهري تمسـك بـه الطـاعن ، وهـو أن هنـاك �

التـي أشـار إليهـا السـادة (دعوى برقم   لسنة   تجاري كلي دبـي 

لي وـلـم مرفوعــة ـمـن البـنـك ضــد الطــاعن والـمـدين األصــ) الخـبـراء

 .بعد ) بحكم بات(يفصل فيها 
 وهو األمر الذي يؤكد 

 ��Jدאد�����د)و�)��א���7ل��.���ن������א���
D���,د�א�'&�ل����#���..���N�I��)�وز�א��

����)���و5ن�א��(��מ�א��
��دא	#�א�&���د��$).����و
�7)����..�����و�����/�$��#�א���د�و+��5'����א���ذ(��

�.��)מ��د�05ط�I(3=���0ط�I..�א��6��0א��ودع����'.��
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 حينما قرر بأن املديونية املستحقة علي املدين األصلي 

  درهم٦٩٫٤٩٣٫٠٥٠لصاحل البنك قدرها ) .....شركة (

  عشر مليون درهم تسعةومن ضمنها مبلغ يتجاوز ال

 قيمة خطابي ضمان بيانهما كالتايل 

− � �A!� �)4X�١٧–�١٠٠٠٥٣٣٦א�OLG� ³!��&)�\��١٤/١٠/٢٠١٠وא�
�Q!�Aد!-��١٣,٦٦٥,٠٠٠�. 

− ��A!��)4X�١٧–��١٢٠٠٦٠٠א�OLG�³!��&)�\��٧/٢/٢٠١٢�Q!�Aوא�
�.�د!-��٥,٧٦٨,٢٧٢

��و����������������������5..�=ذא�������
و�)\���5מ�א����Jא��ط,ون�"د��ذא
�Nא�د�و+���מ������������زאع�


�')ذ�(�$��א�����ل�א��و(و�������D�N).�������������)�א��د)ن�א�&�#�.....�(�ن�I���.�30ن���(��������/���

���
0�1��U�Dط���#�א�"���ن�����'#������)�(��������5א�����Jذא
��������N(و=و����)�
و������..�)�.���و���/��

�.א�ذ(��

 وهو ما قد كان وقد صدر حكما نهائيا باتا

  نزاع جتاري   لسنة   يف الدعوى 

 بإلغاء هذين اخلطابني املتقدم ذكرهما

���������������\��(��1�8�(�و-B�8�Aو!�9א]�)6(د�������;�T�¥���)��
�6'��(�د!-������١٩,٤٣٣,٢٧٢و-/�
����6
ن�د!-(�����iو]�gא�|:)���%�و��
ن� ���gGgو�'��gGg�'��
ن�و !�86(:���������+;�(�'���.
��5א�����

����������1�"�1.�����'�/������A!��o>)��9א!د
�(��������V..�א�&�����2�1�B�.א�)�����4��Z����������g�5�و
�-#א�א��nد�����;�k�

ز�א��6{.�

 ومن مجلة ما تقدم.. ومن ثم 
�N��5(��ن��زא�������#�א����د�6א����0א�������������1..��,دא������(����א��و"�وع�����$7د�5و"�Zא�ط���ن������

5ن�)��2وא�و),���وא����#�
&�')�����)���ل�א�
,7)�(א��ود�)ن��
�7)�=מ�����א�د�و+�א��א=�����


U)���)7)����و����������������N..�א�������)ن�ط�$#�א�
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�ط3ن������)��د����������5و�5.�מ���מ�)',��وא�$� ن�ذ���J)و&�מ�
�7)��=מ����������������������..�א��5��$�#�א��د�و+������

������N(��و)ل�,
=ذא�و�Mמ��و=�)�������
�7دמ��D��5ن���(����א���
	������������������..�א��
'�/����Nو�دמ�א�
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�/�����Nو��מ�
�و�د��$�#��(�.���5و�
��د���)�������N)���د���������������'
�&د��6א��(מ�א�ط,�)ن���د�א�

�.��(�.���D#��د�א��ط3ن�

����2)�א����7)�7א�

ن�א��
)��������N��Iد�
��)ن�5ن���7د������5ن�א���د�6א���0א��1د����5وא�$�#�א����د�א��ول�����������

��Jא���������.����#��
א����=ن��و"��وع�א���د�و+�א�
���ط��و�)����وز���)�����,��دد����ن�א�
���.)3/�א�

،��)��\�5ن�א�������א���ذ������5מ����ن��N����5���7د�א����=ن�=��و�"���������/�.....�א��ط,��ون�"��د�������(��

�����������(7��Jن�א����������)א������J���
���)��ون�د�=��מ����٢٨٫٥
���.)3/�א���()����א����و������

"�$����'وא	د�وא������Tא��0+���
���7א�دא�����1
.ن��ن�א��د)ن�،�و�מ�)�د��,�7د�א���=ن������������8

�.....�.���7��N�Iل�א��&ول���#���ض��ن�א����J،�و��7�����Dل�א�
�.)3/�א����و������(��

 وتعقيبا علي ذلك فقد أوضح الطاعن حملكمة احلكم الطعني 

 هذا البند معيب لألسباب اآلتية أن 

  األول بالسب 

���������������������5�6��د����)��;
.��(��! �5-�����א��
��� ن�;���O6�א�
l�
����HאJXن�א�/(د�9א 
�'"���+��Q���
ن�����?�א�64���)א��(�Bl���|����3G�Bא���(ط�.....�..�א��/�(�!V)د��
��n�
�א���-�)��8�


!د�����������������������������(�؟؟�و��(ذא�����;
.�5-�����א��;�)�B���(���?�א��/��3G�Bא��|�א!���1�-�)�א��
;1؟؟�و�
���HאJX�3؟�������א�/(د�9אG�B��(م����������!��$(�k�uو��(.(�3و�)(�\�-�#�Qא��/B�2ض�و
�8w���������g�5�و�

�9�-#א�א�+�ن�JXא����������2�1B�. �..�����
!�و;
א!�-#א�א��nA��"���)��
�.و-

  الثاني السبب 
������Jد�6א���0א����1وא�(ذ���ط�ز���)����,�دد����..�5ن�א���
�Iن��7د�א��=ن���ل�א�
دא�#�א�

���/3(.�
�מ�)و�دوא��)���/�و
وא�)�F=ذ��א�
�.)3/�א��ز�و���،�و�����Dذא��و��Oذ����J..��ن�א�

 −/−/−���Oא�و"�I���Oن���7د�א���=ن����P[�������!�(��/������7��#���7د�א���=ن�5מ������7��).���؟�����
�F(��
��.−/−/−و
מ�
��)���Nد��دא	��6א��א"#��
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 فإذا كانت سابقة عليه 

فــإن التقريــر ـقــد عقــم ـعــن بيــان تفاصـــيل تلــك التـســهيالت �

 .واريخها ودالئل ارتباطها زمانيا مع عقد الرهن محل التداعيوت
 أما لو أنها الحقة عليه


���.)ل���.....�$�����د�5ن�א�����د�6א�����0א����1د������وא����Iن�����(������ �#�����/���&�
���د�

���F(��
��#���

�.)ل�א	
������������������05�#−/−/−א	�#���/�&�
������T��,����)ون�د�=מ�،�(���

F(��

מ��ن��N�30ز�����-/-/- ���
��,��������������א�ذ�#��D,����)ون�د�=�מ���ق��ن����ل�א�(.�
)�د�6א�


�,����)ون�د�=מ..���)ون�د�=מ��Tن����(�(.�
5��5ن������א�.�

 وهنا يثور أكثر من سؤال 

− �����������;�i���O��(ط�ز�(�
د�א!L

ل���
�א�¬�HאJXد;(�א�/(د�9א�Z#א��)�
���³!��−/−/−�،���−/−�و��i-�5�#א��/�i��Bא��!�������i−/−/−א��-�5א�

 .� ن����8B(��(!ق�ز�U�5��BI�O(ل
− ��i��B���'�א��/�8�Aن� �HאJ��Xא�Q!���A�)��®�����)K�٩א�����
ن�د!-�������..�k��B�

����������'�8����5�-!����;�!�ªن� �k�6�٢٨,٥����������'6�/��\��(��).)8�����
ن�د!-�����

ن�؟���.! 

− �����������������;�T�L
&�i.
8����)�8B. �5�!
"#����Zא��/��i��Bא��-�kو!د��6
��³!�����-�5א����i;��−/−/−א���UV�)��8B. �)��&�������(K����t4��)�����؟؟�����


�"(ن�g(��(��8(�א�#�Z"(ن�]��t�8א�/(د�9אJXא�H���2�5אدQ؟؟�..�ذ�?��� 

− �����������3G�B��8(ن�א��/��
�-�5-�����א��;�����~�T(��A!�א�/(د�9אJXא���Hن�]
��'U
�3](��'�;��1א��-�5 �����ذ�?��6(!�(����������..�א��8G�B/ن�א�� �Z 

�i��B�����tא��/����5-�����>א��5א���
ل���������tא�����)�!)������(!�و����iא����UGא��
�!ذ"�-8(؟

 



٤٥٧ 

 

 ؤكد يقينا بانعدام سند  تلعل مجلة هذه األسئلة

 ما قرره السادة اخلرباء 
)����ل�א�
,7)���א������ذ(���������(����(�ن�)�
و���ط�_�א�
�7)��א��ودع�����א�
�دא�#�����������

���������������������N��'��O���N�"���
�#��D��$��"D�N���.�Dو�N�"و�Mن���د��$"��3��מ������..���,دאמ����Jמ�ذ���Mو�

�.�و"وع�=ذא�א�
�7)��و�מ�
�د���#�א��
�אض��N'�5א�ذ(������),)���(�.��
ط�_���(���א�

  الثالث السبب 

���HאJ��Xد�9א)���'��− و!د�א�/���)wو�'��8B(��9!)��(;��8(ن����–����
��-�5-������א�����ن�;���
�'��8����3G�B��/���٢٨,٥��،������1א�$
א:��2�'�)���E)�����
ن�د!-�������'�l���/��]����qא�\�)��وא�)

���5B��8���Hدאqو�..)�א�)�?(א����������������Hدאqא�'�l��/��)�B.ل���)���?�א�)�(�\�א����'��-)��¨)��2�����
�8��5B؟��.!�

 أضف إيل ذلك 
����F(����
�#��$�N���5�#����د�5و�د�)��ل��
5ن�א�����د�6א�����0א����1מ�)��7د�وא������2و������5و�����

Dذ�..��(�ن�=����Jد)و�)����#�א���(���&���Zא����T�����Jא���=ن���������−/−/−א�,�7د�א��=ن�$#����

�.ز�מ����ل�و�'.#�..����)ون�د�=מ��٢٨٫٥ن��د)و�)���د�=�����1א�ز�מ��Iن�א��=ن�)"

  من قانون املعامالت املدنية تنص علي أن ٢٥٨وملا كانت املادة .. هذا 

  العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني-١
  بأن ٢٦٦كما قررت املادة 

 يفسر الشك في مصلحة المدين

ط�)������7
7دמ�������N� $�..(�د�����������و�)P(د��
\��מ�)�د�א���د�6א����0א����2�1���د�5و����

$�7د�(��ن�)�������).מ�א����\�������)�א�ذ��),د��ن��7ود�א8ذ���ن�����(و),"د�����2/�$#��7د�א��=ن�������

������.��'������ وDذ�����ز�א������J���ن�����2D/�אد��1א
���N..�و�א�7��1&��د�و�,����#�������א/�א�
,����د

)�Jوא���ل�(ذ��(���������N
�و=���)���5���ل����د�6א����������J..$ ن��J����2)2و���ول��7د�א��=ن�و&�

�.)'����&���Zא��د)ن�
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 إال أن السادة اخلرباء 

�� �ذ�?����6 
א$�)���A� ..��B=:)�.� 
!����BKو;
א!nA��"��� )&..��6��?/�� )&
����;�k�
����-��و;�م�א��6��5;�3)$��Eא�TLא
و;��1א���q�����(�..�א�4(;���5.����5א�


ع�;�5ذ�?�����6..�و!د��(�)���אqول���5א����='��
و!��wذ�?�����א��$���8os'�א�
�/)��Tوא���وE�1�L*�א¨�א;¥א�(�3א�4(;�5،���B:)�A(�و����د�;�����Qد!
�و��


ق�א���(ع����א��/)��TوאG�Eل�א�/�����k4(א��!
n��)��)B8oU�T�6��)��
�.و-
���2��2א����7)�7א�


)���5���ل�א����د�6א����0א�1$�7د�א
"�����������Z$7د�5(د�א�ط��ن��N�5$#�א���د�א���2#��ن����������

�5.מ��د��و�وא���#�����5و�د��א�����Jא��ط,�ون�"�د����'�=�N$�#��	����א��د�و+����מ�����������������������������������

��(���#����ن�א���ز�מ����Iن����7د�א����=ن�����ل�א�
��دא�#�������"���������
���.)3/�א����و��������������


�.،�وذ��Jدو����D)�אد����2د�)ل�5و���
�د�),"د�=ذא�א�ز�מ�.....����(��

�����������)��B��2�1�B�. �|�8�'�א�B(:°�א�)���'�،�وא����
אل�א��]�Aqא�'��/�/��V)8o�����א]. ����U
�!��������������³..�א��������ksאV;¥אض��������א���-�5א��
ل���ن�;���� I(!�א�/(د�9אJXא�1�2�H ن�א��

−/−/−�������������'���uqא�'�
ن���٢٨,٥&)��\���..���!�U�B��;���nU�3G�B/���).)8(�א�+��"'�א���������
�����..�د!-�����Q��[)א�������
ل�;����א��;�Z#��(�������?�#���k�
ل�א��]�
�א�-�..����'�l:Gא!د��
�وא�

������"#��6���Qא�)��?��������..�א��;
[� .$'�א�����Z#��Jא�������H(وא�Xد�9א)��#�?�א�/����8�'��)�و���4(�)K�
����/�.�

  الطاعن وهذا عني ما متسك معه 
.. ...بعدم وجود ثمة تزامن أو ارتباط بين المديونية التي قـد تكـون مسـتحقة علـي شـركة �

مسـايرا مـزاعم (ورغـم ذلـك يـأتي التقريـر المطعـون فـي صـحته .. وبين عقد الرهن محـل التـداعي 

مجهلـه وغيـر معلومـة ولـم (بـالقول بوجـود تـزامن وأن عقـد الـرهن حـرر ضـمانا لتسـهيالت ) البنك

تند كما لم يرفق السادة الخبـراء ثمـة مسـ) .. يعن السادة الخبراء بإيراد بيانها وتواريخها ومبالغها

.. أو دليل علي أن هناك مديونية بقيمة الرهن كانت مشـغولة بهـا ذمـة الشـركة المدينـة األصـلية 

 .في ذات تاريخ وتوقيت عقد الرهن حتى يصح القول بأنه يضمنها 
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 وهذا يؤكد يقينا 

 ����������������k�
ل���]�A�V2�

ص��(�-nXא�א#-��HאJXא�/(د�9א�Q!�A�)�����1..� ن���;��.)�/��

ل���]u�k(د!�;���5A���?�(א���..���������;
دو§(����;�5د���k و�������l(ع�א�4�(;�5ود�


ص���nXو�א��د�;�����������..�-#א�א �Q��56¡��אد�
ع����

-��'�ذ�?��V2 ن�8os'�א�L��w!و
�i64א��)B8oU�3).و���.�

���א�,�א����7)�7א�

�������������J���=د�6א���0א5�1ن����7)��5و�د�א�
�و$#�ذא/�א���د�א���2#��ن�א��
)���א��.�	)����

و���.מ�א�ط���ن���)�א��د)ن�א�&��#�.....�(��5,��('��/��0&)���و�,���ن�א���(����#$�1(���������

���)����"����������ذא/�א��د)و�)����א��ز�و�����$��#����ق�א�����(��وא�����7ل�5ن����7د�א����=ن���������������

$�� ذא�(���ن�=�����J('����/��0&��)��$�����ذא����)�������7د�א����=ن�،�و������5ن�א���د)ن�..��)"����.��

$�����ذא����)�'�د�א�ط����ن�..��(��א�
��#��.������5,��������(�������1ل�����#�א����)��'���ض�و���ود�(


��)���7د��=ن�؟�.!�

����������������������������ن�;����
�Aن� �����-��و���"���8�(� و!دوא������HאJ�Xد�9א)�و-�(��Jز���(��Aא�/
��������������Q��ن�
�58�/�x([�3G�Bو ن�����l��5א�)�?�א�64����!�U��A�1;א���א�ks�5-א��

��'"����iא�¥א���1و��.....�..��+�²��د�¸8�
��-�O����..��)B���A)و!אق�و��qא�%�)��?� ن�..�©�ذ�
�������'"���I��H)"�����5א�+���Q!���s�'���n�I�3V)��$"��)���#�Qאqو!אق� ن�-��B������)Kא��..�.....

�)���l���|�3א�G�B/8(ن�א����.�

 مضمونه فعال ) بفرض وجودها(أي أن تلك املديونية 

 بأربعة كفاالت شخصية من كافة شركاء الشركة املدينة األصلية 

 الداعي إذن لوجود ضمانه أخري تتمثل يف عقد الرهن فما 
$ ����N)�א���د)ن�א�&��#���(و����(��/�א��د)و�)��א��ز�و�����Uو����.���ذ����א����(��������������

)��'��ض�و�ود=�����(��ن�א�,7ل�وא���طق�وط���	�Oא���و��5ن�)
���ل����	و�)��=�ذ��א��د)و�)�������������������

�=��ن�����3�5�#(�����N$�����ذא����)7دמ�א�ط����ن�����#�
��)�������7د�����..�(�$����א�����(��1א���,������

�����($�"D�N���")��(&0א��)�Jن��������!�؟)�'�ض�&���ذ��#�א�ط�����ود�,
���#�
و���=�#�א�'�	�د�6א�

�N�2���1�)א����#����#
I(מ�����.�ن�=ذא�א�
&���א�'�د��א�ذ
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 لعل ذلك يؤكد وحبق 
بعـيـد ـكـل البـعـد ـعـن التســهيالت .. أن ســبب تحرـيـر عـقـد اـلـرهن مـحـل الـتـداعي 

ا حررت بغرض الحصول علي قرض باسـم الطـاعن وأنه..... الممنوحة لشركة 

فـهـو األـمـر اـلـذي يجـعـل ـهـذا العـقـد ـبـدون .. شخصــيا ، وحـيـث أن ذـلـك ـلـم ـيـتم 

 .محل والغي وباطل 

  ذلك يف يقدح وال 

��������������)��(�א�)��?�2ذ;(.-!�U�3�5;)(!א�����'�،���������..��(�و!د���T�nא�6���l���'�$�)��)�B. ���w!
���وא�6�(.�1و2!אد��������u)����و!א�Hא�lא�)�T{(������������3و�$��Eوא�،�����2��אم�א�6���A�5و���A)6�9א��

�'�وא�|��U!�3"¡ذ;(ن���l���'�-)א����)$�q�5א;.�

 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا 
المقرر أن عقد اإلذعان يستلزم التسليم والرضوخ من الطرف الضعيف إلي مشيئة الطـرف �

لتعسفية ، ويتميز عقد اإلذعـان بـثالث األخرى الذي يكون في مركز يسمع له بأن يملي شروطه ا

أن يتعلق العقد بسلعة أو خدمة مما يعتبر من الضروريات األوليـة بالنسـبة ) ١: (خصائص هي 

للجمهور والتي ال غني لهم عنها وال تستقيم مصالحهم بدونها حيث يكونون فـي وضـع يضـطرهم 

لعة أو الخدمـة أو تكـون المنافسـة أن يكون احد المتعاقدين محتكـرا للسـ) ٢.(إلي التعاقد بشأنها 

يقوم مقدم السلعة أو الخدمـة بعرضـها علـي ) ٣.(بينه وبين غيره في ذلك الشأن محدودة وضيقة

الجمهـور وفـقـا لـشـروط مـقـررة ـسـلفا ال يمـكـنهم رفضــها وال تقـبـل مناقـشـتهم فيـهـا ، وحينـمـا تـتـوافر 

لتعســفي المجحــف اـلـذي هــذه الخصــائص ـفـي العـقـد فيجــب أن يـقـدم اـلـدليل عـلـي وجــود الشــرط ا

يجافي روح الحق والعدل ، وأن محكمـة الموضـوع هـي صـاحبة الشـأن فـي تفسـير العقـود وسـائر 

المحــررات وتـقـدير ـمـا إذا ـكـان الشــرط تعســفيا أو مســتهدية بعـبـارات العـقـد وظــروف انعـقـاده دون 

 .هرقابة عليها من محكمة التمييز متي كانت عبارات العقد تحتمل المعني الذي أخذت ب

 )٢٩/٥/٢٠١١ عقاري جلسة ٢٠١٠ لسنة ١٩٤الطعن رقم (

 ومما تقدم يتضح 
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M��(؟)�وز�5ن�)"�ن�א��=ن��د)و���
��2��(Mو�ود5�6و����(!�

 من قانون املعامالت املدنية ، واملادة الثانية مـن القـانون ١٣٩٩فاملقرر يف املادة 

  علي أن ٢٠٠٨ لسنة ١٤

������������������������)����;�)��U�،����(�Hد���
����n��!)��;�1���Tא���א:�5;�/o��������;�O��א��-�5א���
�i�:م�;��1א��א��
ن����&���(�Q ن���o�...................�

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ١٤٠٩كما نصت املادة 

�ط�5ن�)(ون����7ل�א��=ن�א�
�I)�#�د)�����2
��$�#�א�ذ����5و��و��دא�������Nددא���������������������(

���د�א��=ن�5و��)����ن�א��)�ن�א��"�و��

 ومما تقدم يتضح أن من أهم شرائط صحة الرهن ابتداءا 

 تاأن يكون املرتهن دائنا وأن يكون دينه ثاب

 ومستحقا وال نزاع فيه 

���K��1�;�HאJXא�/(د�9א�k86����)��
�>א� ن������..�و-L�
�¬�1��;�������)���H)�L�k�
������'"�I�1�;�'�l�/��'�.
����'h�.....�������������G����،�3)��'�وא�)�(.�
�'�א��
B²�3G�B�/��5;�9!)(;

������'�l�/��)B.���k�A�\�)(��5;�"���kوא�����!�nא��'�
B²�1-א��-����"�و����A��g��ks�5!���ن�;
�'�
BÀא�'�.
�.א���א;�1��Q#��)��)א���

 

 



٤٦٢ 

 

  من القانون املذكور تنص علي أن ١٢٢٣فإذا كانت املادة 

يقتصر أثر الرهن التأميني علي المبلغ المحرر في سند �

 ........... الرهن والثابت في دائرة التسجيل 
 فما هو الدليل الذي تساند عليه السادة اخلرباء 

 قد الرهن حمل التداعي كانت هناك مديونية أنه يف تاريخ ع

  مليون درهم يضمنها الرهن٢٨٫٥مببلغ 
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 كما  انه يثور تساؤل هام 
فلماذا .. لو كان الرهن صحيح وضامن للمديونية والتنفيذ به يفي بالمديونية 

تجاري كلي ؟؟ لعل إقامة هذه ..... لسنة ..... أقام البنك دعوى المطالبة رقم 

أن المديونية غير محدده وغير ثابتة وغير مستحقة ، .. الدعوى يؤكد أمرين 

فضال عن أن هذه الدعوى تعتبر إقرار من البنك بعدم صحة الرهن وأنه منبت 
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 .الصلة عن المديونية 

 وهو ما جيزم
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 عقد رهن مبفرده) حالياالطاعن (أما وأن حيرر احد الشركاء 

 وعن احد أمالكه لصاحل البنك ، ويقال بأن الرهن ضمان ملديونية

 ) وذلك دون الشركاء اآلخرين(الشركة 
5����1)�دون�M)���($.ذא�=و�א����א�U)����ط7#�و��),7ل���5�3ن�)
��ل��5د�א���(��������������1
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 أضف إيل ذلك 

������������I�5����!��j�5א-�����א���;�i��������(و�
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 فإذا كان عقد الرهن قد أبرم
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  تقدم ما علي عالوة 
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 فإن هذا القضاء قد تضارب وتناقض .. ك فعالوة علي ذل

  نزاع جتاري ..... لسنة .....مع حكم أخر صدر يف الدعوى رقم 
�������������.
���)�ون�د�=�מ�
�7)����،�و�)�\�5ن�=�ذא������١٩وא�ذ���"�#�� �0�1��Uط���#�"���ن��)�
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 وهذا كله يؤكد 

بأن السادة الخبراء أغفلوا حجية الحكم الصادر فـي الـدعوى �

والذي أشـارت ) النهائي البات(ري نزاع تجا..... لسنة ..... رقم 

..... إليـــه محكمـــة التمييـــز المـــوقرة فـــي حكمهـــا النـــاقض رقـــم 
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تـجـــاري اـلـــذي أعــــاد األوراق إـلـــي عداـلـــة المحكـمـــة .....لســــنة 

 ).مصدرة الحكم المطعون عليه حاليا(االستئنافية الموقرة 
 وهو ما كان يستلزم علي السادة اخلرباء حبث وفحص 

 ونية من عدمه ومقدارها وسببها إن وجدتما إذا كان هناك مدي
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 قد أقر أمام السادة اخلرباء طاعن أن وكيل الالسيما و

 بأن هذه الفيالت 
א������7��#�א��ض�א���=و����U���6��P)��،�$.�ذא�5)"���(��ن�)��
و������#�א����د���������������������6
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 أما وان جلنة اخلربة 

�#א�א�+��ن����������������-��)�B��;�T�Lوא�
�-�)��k6$����..����������!
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  ذلك كان ملا�
وعلـي الـرغم مـن تمسـك الطـاعن أمـام عدالـة محكمـة الحكـم الطعـين بـبطالن ذلـك التقريـر  

ومخالفتــه للثاـبــت بــاألوراق وابتـنــاؤه علــي مـجــرد تخمينــات وافتراضـــات ظنيــة خالـيــة مــن األدـلــة 

المستندية ، فضال عن عدم بحـث هـؤالء الخبـراء موضـوع النـزاع مـن الناحيـة الفنيـة والمحاسـبية 

ورأيهـم جـاء ) وفـق إقـرارهم(اقـع الـدفاتر وأجهـزة الحاسـب اآلليـة ، بـل أن بحـثهم والمصرفية من و

بنـــاء علـــي مجـــرد مناقشـــات شـــفوية ليســـت لهـــا قيمـــة أو قـــوة تدليليـــة ، ذلـــك أن الحســـابات 

والمديونيات والتسهيالت االئتمانية يجب أن تبحث من الناحيـة المسـتندية والتؤخـذ بمجـرد مـزاعم 

 ـمـن جملـة هـذه العيـوب الجليـة ، إال أن محكـمـة الحكـم الطعـين لـم تـعـن هـذا فعلـي الـرغم..قوليـه 

بإيرادهـا فـي ـمـدونات حكمهـا أو ـتـرد عليهـا بأـسـباب واضـحة وتفصــيلية وهـذا يـجـزم يقينـا بقصــور 

 .ٕحكمها في تسبيبه واخالله الجسيم بالحقوق الدفاعية 
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 أنه ملن املستقر عليه يف قضاء التمييز أنذلك 

���(gE�x����l����]
;����'�א���)U2و� �W(��������.�'��8oj�5א�������nXא�T��*�'��6A�3وא)
���������
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�.א�
gE�9��U)(�3د�(;��א�
 )٣/٣/٢٠١٥ عمال جلسة ٢٠١٤ لسنة ٤٥الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
ت المـقـرر أن طـلـب الخصــم االســتعانة بأهــل الخـبـرة أو إحاـلـة اـلـدعوى إـلـي التحقـيـق إلثـبـا 

ٕواقـعـة معيـنـة وان ـكـان ـلـيس حـقـا متعيـنـا إجابـتـه إلـيـه ، إال أـنـه إذا ـكـان ـهـذا الطـلـب ـهـو وســيلته 
الوحـيـدة إلثـبـات ـمـا يـجـوز إثباـتـه بغـيـر الكتاـبـة ، وكاـنـت الواقـعـة المطـلـوب إثباتـهـا بـهـذه الطريـقـة 

ب منتـجـة ـفـي الـنـزاع ـفـإن عـلـي المحكـمـة أن تجيـبـه إلـيـه أو ـتـرد علـيـه بـمـا يفـنـده ويواجـهـه بأســبا

 .مقبولة 

 )١٨/١١/٢٠١٤ عمال جلسة ٢٠١٤ لسنة ١٤١الطعن رقم (

  من قانون اإلثبات علي أن ٩٠/١وحيث نصت املادة .. هذا 

 .ال يقيد المحكمةرأي الخبير 
 فقد تواترت أحكام التمييز علي أن .. ومن ثم 
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 )١/٩/٢٠١٥ عمال جلسة ٢٠١٥ لسنة ١٢٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

�7)���א��0)���א��,��وض���).���������������/�'
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(و)ن��7)د
.����'&ل�$#�א�د�و+���#')(.�

 )٢٢/١/٢٠١٧جلسة .....  لسنة ٣٩٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

 ����������k��s�9J�Xא��������1��'�א�)��(ن�;��$. �'�:)����'�وא��.
.)��'�א�$�(-���א����x�و��4)�
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 فضال عن أن هذا احلكم مل يشر من قريب أو بعيد إيل وجود أي ارتباط 

 هن  حمل التداعي بني املديونية املزعومة وبني عقد الر
 إلي أن هذا القضاء قد تضارب وتناقض مع حكم نهائي بات هذا باإلضافة

المقامة من البنك (نزاع تجاري ..... لسنة ..... صادر في الدعوى رقم 
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والذي فصل في وجوب إلغاء خطابي ضمان واستبعاد ) المطعون ضده ذاته

 المزعومة في الحكم من المديونية)  مليون درهم١٩التي تجاوزت (قيمتهما 

  .تجاري كلي ..... لسنة ..... األول رقم 

 وحيث أن ذلك كله 
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 إال أن حمكمة احلكم الطعني 
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 املطعـون فيـه انطـوى علـي عيـوب متـس سـالمة االسـتنباط احلكم:  السبب الثالث

 صـاحلة مـن واعتمد علي أدلة ليس هلا أصـل ثابـت بـاألوراق وعلـي أدلـة غـري

الناحية املوضوعية لالقتناع بها ، هذا فضال عما شابه مـن تنـاقض ، وهـذا كلـه 

 يعيبه بالفساد يف االستدالل الذي يستوجب نقضه واإلحالة 

 بادي ذي بدء 
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 )٢/٥/٢٠١٣ مدني تمييز دبي جلسة ٢٠١٢ لسنة ٢٩٨الطعن رقم (

 كما نصت عدالة حمكمة التمييز بأن 
الحكم يكون معيبا بالفساد في االستدالل إذا لحقت بأسبابه عيوب تمس 

ة االستنباط ، وهو يتحقق إذا استندت المحكمة في قضائها إلي سالم

 لالستدالل – من الناحية الموضوعية أو القانونية -أدلة غير صالحة 

بها ، أو إلي عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة في أوراق الدعوى 

ومستنداتها أو تقارير الخبراء المقدمة فيها أو استخالصها للنتيجة من 

 . موجود ، أو موجود ولكنه ال يؤدي إلي هذه النتيجة مصدر غير

 )١٥/٦/٢٠١٠ تمييز دبي جلسة ٢٠١٠ لسنة ٧٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـا علـي مـدونات وبتطبيق األصول والمفاهيم القانونية سـالفة الـذكر  

أوجـــه الفســـاد المبطـــل ـفــي انتـهــي إلـيــه ـمــن نتيجـــة يتضـــح وبجـــالء ســـقوط هـــذا القضـــاء ـفــي بـئــر مـــن 
االســـتدالل ذلـــك أننـــا ســـنجد فـــي هـــذا الحكـــم عيـــوب تمـــس ســـالمة االســـتنباط واســـتناد المحكمـــة فـــي 
قضائها علي أدلة غير صالحة موضوعا لالقتناع بها وذلك كلـه بمـا ينبـئ عـن عـدم فهـم الواقعـة 

 .التي عولت عليها المحكمة مع النتيجة التي انتهت إليهاوعدم واتساق األدلة 

 وهو األمر الذي جيعل
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 حيث تواترت أحكام التمييز علي أن 
 هذه المحكمة أنه لئن كان لمحكمة الموضـوع السـلطة التامـة فـي تقـدير المقرر في قضاء 

تقرـيـر الخبـيـر المنـتـدب ـفـي اـلـدعوى واألـخـذ ـبـه محـمـوال عـلـي أســبابه إال أن شــرط ذـلـك أن يـكـون 

ل نقاط الخالف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سـائغة لهـا معينهـا الصـحيح مـن الخبير قد تناو

األوراق فإن كان قد استند إلي مستندات معينة قـدمت إليـه فينبغـي عليـه أن يـورد مضـمون هـذه 

ٕالمســتندات العـبـارات الـتـي اســتدل منـهـا عـلـي ـمـا انتـهـي إلـيـه واال ـكـان قاصــرا ال يجــوز للمحكـمـة 
ـفـإن رأت رغــم ذـلـك أخــذها ـبـه فإـنـه يجــب عليـهـا ـفـي هــذه الحاـلـة أن تـعـالج أبتـنـاء حكمـهـا علـيـه 

القصور الورد في أسباب التقرير وأن تورد هي مضمون هذه المستندات وكيف استخلصـت منهـا 

ٕإلي ما يؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها التقرير واال كان حكمها قاصر البيـان وبـاطال كمـا أنـه 
يـف أفـادت هـذه البيانـات المكتوبـة صـورية عقـد العمـل الثابـت أصـال يجـب عليهـا هـي أن تقـرر ك

ـك  ـار أن هــذه مســـألة قانونـيـة يجــب عليهــا هــي أن تقررهــا بنفســها ال أن تـتـرك ذـل بالكتاـبـة باعتـب

للخبير الذي يقتصر عمله أساسا علي المسائل الفنية أما المسائل القانونية فهي مـن اختصـاص 

 .المحكمة وحدها

 )١/٩/٢٠١٥ عمال جلسة ٢٠١٥ لسنة ١٢٣طعن رقم ال(
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 )١٨/٤/٢٠١٢ تجاري جلسة ٢٠١١ لسنة ٢٢٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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  جتاري كلي ..... لسنة .....وقد أقام الدعوى رقم 

 بغية الفصل يف قيمة املديونية وإلزام الشركة املدينة بها 

 )ومنهم الطاعن(التضامن مع الشركاء فيها ب
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 وهو األمر الذي يؤكد ازدواجية مطالبة البنك بقيمة ذات املديونية 

 جتاري كلي..... لسنة .....تارة باستخدام احلكم الصادر يف الدعوى رقم 

 وتارة أخري بالصيغة التنفيذية املذيل بها عقد الرهن أنف الذكر
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 الزدواجية واحلصول علي ذات املديونية وهو ما سيحقق ا

 )املذيل بالصيغة التنفيذية(مرتني مرة بتنفيذ عقد الرهن ) املزعومة(

  جتاري كلي ..... لسنة .....ومرة أخري باحلكم 

 )املذيل أيضا بالصيغة التنفيذية(

هـــي .. وحيـــث أن مســـألة االزدواجيـــة فـــي المطالبـــة هـــذه �

ألخــذ بــالزعم بانتفائهــا الــوارد مســألة قانونيــة بحتــه فــال يجــوز ا

بتقرير الخبرة وذلك لخروجها عن االختصاص الفنـي والمحاسـبي 

 .للخبرة
 وحيث أمسك احلكم الطعني عن الرد علي هذه املسألة .. هذا 

 واستدل بتقرير اخلربة) االزدواجية يف املطالبة(اجلوهرية 

 يف القول بعدم وجودها 
�א���2/����و�אق�$"�3��ن�א�'���د�$�#�א���
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و����7ض�א��(מ�א�ط,)ن��(�J�.�

 ذلك أن املستقر عليه متييزا أن
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في االستدالل إذا انطوت علي عيب يمس 

المة االستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلي أدلة غير صالحة س

من الناحية الموضوعية لالقتناع بها ، أو عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي 

 .انتهت إليها المحكمة بناء علي العناصر التي ثبتت لديها 

 )١٨/٥/٢٠١٥ مدني جلسة ٢٠١٤ لسنة٣١٠الطعن رقم (

 كما قضت بأن
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 علي أن ..  من قانون اإلجراءات املدنية ١٦٥فقد نصت املادة .. بداية 

����������א −١o>و!�א��u�k�(A�)�B��;���.)"�|��(�א�B��)��]
��kא��;���m)�r�[V��
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 لي أن ويف هذا املقام استقرت حمكمة التمييز ع
 مـن قـانون اإلجـراءات ١٥٦المقرر وفق ما تقضي به الفقرتان األولي والثانية من المـادة  

المدنية وعلي ما جري به قضـاء هـذه المحكمـة أن االسـتئناف ينقـل الـدعوى إلـي محكمـة الدرجـة 

الثانية بحالتهـا التـي كانـت عليهـا قبـل صـدور حكـم المسـتأنف بالنسـبة لمـا رفـع عنـه االسـتئناف 

نظره المحكمة علي أساس ما يقدم لها من أدله ودفوع أوجه دفاع جديدة وما كان قـد قـدم بـين وت

ذلك أمـام محكمـة الدرجـة األولـي ، بمـا مـؤداه أن محكمـة االسـتئناف يقـع عليهـا واجـب التصـدي 

ـه  ـي حــد ســواء فــي نطــاق مــا رفــع عـن ـة عـل ـة والقانونـي ـزاع بكاـفـة عناصــره الواقعـي للفصــل فــي الـن

ال تـقـف وظيفتـهـا عـنـد مراقـبـة ـسـالمة اإلـجـراءات أـمـام محكـمـة أول درـجـة ـبـل تتـجـاوز االـسـتئناف و
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وظيفتها ذلك إلي إعمال رقابتها علي هذه المحكمة من حيث العناصر المذكورة جميعا حتـى فيمـا 

ـيــدخل ـفــي الســـلطة التقديرـيــة لقاضـــي الموضـــوع ألن مهمتـهــا ال تقتصـــر عـلــي محاكـمــة الحـكــم 

انونيـة كمحكمـة التمييـز بـل يعـد النـزاع مطروحـا عليهـا بجميـع عناصـره المستأنف من الناحية الق

الواقعية والقانونية لتفصل فيه من جديد بقضاء مسـبب يواجـه جميـع هـذه العناصـر علـي السـواء 

بأن تعيد بحـث أوجـه دفـاع وأدلـة الخصـوم وأن تقـول رأيهـا فيمـا يقـدم إليهـا مـن أدلـة ومسـتندات 

ارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقـع الـدعوى وبينات وال تحجب نفسها عن مم

وما طرح فيها من أدلة بحيث يكون التقدير لها هي وليس تقدير محكمة أول درجة وال يكفي فـي 

إعمال محكمة االستئناف لسلطتها أن تحيـل إلـي أسـباب الحكـم المسـتأنف متـي كانـت لـم تكشـف 

بالفـعـل عـلـي تـقـدير اـلـدليل بمــا ـفـي ذـلـك المســتندات ـفـي أســبابها عــن أنـهـا أعمـلـت رقابتهــا هــي 

واألوراق والتقارير والبينات المطروحة أمامها ، وال يعد ذلك انتهاك لقاعدة أنه ال يجوز إبداء أيـة 

طلبات جديدة في االستئناف ، كما ال يعد ذلك إهدارا لمبدأ التقاضي علي درجتين أو عـدم تفويـت 

 .وم درجة من درجات التقاضي علي الخص

 )٢١/١١/٢٠١٧أحوال جلسة ..... لسنة ١٩٧الطعن رقم (
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 ورغم ذلك مجيعه 
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 وهذا كله بال ريب
يا بالقصور في التسبيب والفساد فـي االسـتدالل والخطـأ فـي يعيب الحكم المطعون فيه حال�

 وهو ما يجعله جديرا بالنقض واإللغاء .. االستنباط 
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حمكمة املوضوع بدرجتيها أخلت حبقوق دفاع الطاعن وغضت الطرف : السبب الرابع 

متاما عن العديد من أوجه الدفاع والطلبات اجلازمة املبداه من الطـاعن دومنـا 

ها ، وهو مـا يعيـب احلكـم الطعـني من أو رد أو حتقيق وصوال لغاية األمر إيراد

 فضال عن القصور يف التسبيب ، باإلخالل حبق الدفاع مبا يستوجب نقضه 

 حيث انه ملن املستقر عليه يف قضاء التمييز بأن 
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 )١٤/٦/٢٠١١ عمال تمييز دبي جلسة ٢٠١١ لسنة ٨الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدي محكمة الموضوع ويطلب منهـا بطريـق الجـزم  

رأي فـي الـدعوى فإنـه يكون الفصل فيه مما يجـوز أن يترتـب عليـه تغييـر وجـه الـأن تفصل فيه و

ٕيجب علي تلك المحكمة أن تبحثه وترد عليه في أسباب حكمها واال كان الحكـم مشـوبا بالقصـور 
 .في التسبيب 

 )١٠/٢/٢٠٠٩ مدني تمييز دبي جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٢٢٤الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
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  األول الوجه

احلكم الطعني قد طرح والتفتت متاما عن كافة املستندات املقدمة من 

الطاعن سواء أمام حمكمة أول درجة أو احملكمة االستئنافية مصدرة 

كما أنها مل توردها يف قضائها أو ترد عليها للوقوف .. احلكم الطعني 

ق الدفاع املوجب للنقض علي داللتها وهو ما يعيب احلكم باإلخالل حب

 .واإللغاء

 حيث قررت حمكمة التمييز بأن 
أنه يتعين علي محكمـة الموضـوع أن تـورد فـي حكمهـا مـا  في قضاء هذه المحكمـة المقرر 

متـي التـي تمسـك بهـا الخصـم المؤيدة بالمستندات الدفاع الجـوهري يدل علي أنها قد واجهت أوجه 

 .عوى كان مما يتغير بها وجه الرأي في الد

 ) .١٦/٦/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٥ لسنة ٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
فيهـا واسـتخالص ـمـا وتـقـدير األدـلـة والمسـتندات المقدـمـة  الواقـع فـي الـدعوى تحصـيل وفـهـم 

 .في تقدير هذه المستندات إذ هي صاحبة السلطة هو مما تستقل به محكمة الموضوع ثبت بها 

 )٣/٢/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٤ لسنة ١١٣الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 
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 هذا 
هذه المستندات الجوهرية المقدمة من الطـاعن أمـام محكمتـي ومن ضمن 

وـتـم طرحـهـا بالمخالـفـة للـقـانون يـمـا ينـبـئ عــن عــدم احاطــه .. الموضــوع 

ـه المســتندات المقدمــة  هــاتين المحكمـتـين بصــحيح واقـعـات اـلـدعوى ودالـل

 وهي كالتالي .. فيها 

 املستند األول 
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 وهذا عقد 
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 كذلك 
الـتـي يمــنح بهــا البـنـك عـقـود التســهيالت مــع فالثاـبـت تـعـارض المبـلـغ المنســوب لعـقـد اـلـرهن  

غيـر أنـه .. ثبت جدية المنازعة حول ما ثبت فيها وتعارضها مع عقد الرهن المطعون ضده والتي 
نوحـة مـن تلـك القـروض والتسـهيالت الممبـين أي مـن ال يوجد ثمة تزامن أو حتـى تضـارب زمنـي 

 فـي حـين -/-/-الثابـت تحريـره بتـاريخ وبين عقـد الـرهن ..... .. شركة إلي البنك المطعون ضده 
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أي قبـل سـتة  .. -/-/-كان بتـاريخ المذكورة أن أخر التسهيالت الممنوحة من البنك إلي الشركة 
 .أشهر من تحرير عقد الرهن 

 وهو األمر الذي يؤكد 
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 املستند الثاني 
مــن الحـكـم القطعــي .. لمحــاكم دبــي المــوقرة  مــن واقــع الخــدمات االلكترونـيـةصــورة ضــوئية 

ضـد ) ..... (طـاعنوالمقـام مـن ال..  اسـتئناف تظلـم عقـاري .....لسـنة  الصادر في الدعوى رقم 
 والقاضي منطوقه)  التجاري...بنك (ضده  طعونالم

حكمــت المحكمــة بقبــول االســتئناف شــكال وفــي الموضــوع بإلغــاء الحكــم المســتأنف وفــي 

موضــوع اـلـتظلم بإلـغـاء األـمـر الـمـتظلم مـنـه الصــادر بتوقـيـع الحـجـز التنفـيـذي عـلـي العـقـار 

ده  ضــطـعـونالمالبـنـك ٕوالـغـاء ـمـا ترـتـب عـلـي ذـلـك ـمـن أـثـار والقضــاء مـجـددا ـبـرفض طـلـب 

 .وألزمته بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة 

  وهذا احلكم أكد يف أسبابه علي احلقائق اآلتية
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 وبالبناء علي ذلك 
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 املستند الثالث 
قرار السـيد يفيد صدور .. لمحاكم دبي الموقرة  من واقع الخدمات االلكترونيةصورة ضوئية 

 :والذي نصه  -/-/-والصادر بتاريخ  .....لسنة  قاضي التنفيذ المحترم رقم 

 . استئناف تظلم عقاري وفقا لمنطوقه .....لسنة   بعد اإلطالع ينفذ حكم االستئناف رقم 

  يتضح منه والذي
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 املستند الرابع 
بـنـك والمقامــة مــن ال تـجـاري كـلـي ..... لســنة ..... اـلـدعوى رـقـم الئـحـة صــورة ضــوئية ـمـن

 مليـون ٨١ر٠٠٠ر٠٠٠بمبلـغ تـارة يقـرر أنـه والتي ثبت فيهـا مطالبـة البنـك بـدين المطعون ضده 

األمــر اـلـذي يـبـين معــه تضــارب  ..  ملـيـون درـهـم٨٧ر٠٠٠ر٠٠٠درـهـم وأـخـري يـقـرر بأـنـه بمبـلـغ 
 ضـده قـد تقـدم بكفالـة شخصـية طعـونفضال عن أن البنـك الم.. البنك في قيمة الدين المتنازع عليه 

 الـذي يمثـل ازدواجيـة األمـر..  يبـين منهـا أيضـا أنهـا غيـر مرتبطـة بالـدين المزعـوم طـاعنمنسوبة لل

ولـمـا ـكـان ـمـا ارتـكـن إلـيـه البـنـك ـفـي دفاـعـه ـجـاء فاـقـدا للـسـند .. المطالـبـة بعـقـدي اـلـرهن والكفاـلـة 

وذلـك علـي الفـرض الجـدلي مـن  القانوني وأن دعواه قد جاءت علي غير سند من القانون والواقـع
 .أن عقد الرهن محل الدعوى مرتبط بعقد القرض محل الدعوى المشار إليها 



٤٨٥ 

 

 املستند اخلامس 
بخصــوص حســابات ) طــاعنال (...../ مقــدم للســيد صــورة مــن تقريــر استشــاري مصــرفي 

ـــدي بنــــك .....شــــركة   لمراجعــــة ..../ والمعــــد مــــن قبــــل الســــادة) ضــــدهطعــــون الم(التجــــاري .. ـل

 .الحسابات 

 والذي يبني منه 
 والتحوـيـل ـمـن باســتالمه التكلـيـف ضــده عـلـي إعــداد التقرـيـر وذـلـك طعــونالمموافـقـة البـنـك  -١

وكــذا انتقــال أعمــال ..  لمراجعــة الحســابات .../ مــن الســادة قبــل قســم الشــئون القــانون 

ٕواالجتمــاع مــع مــوظفي البـنـك واطالعهــم عـلـي المســتندات الخاصــة الخـبـرة إـلـي مـقـر البـنـك 
 .بالحسابات 

عدم وجود ثمة ارتباط بين عقد الرهن موضوع الدعوى وبين ثمة أي تسهيالت ائتمانية  -٢

حيث أكد التقرير بما ال يدع مجاال .. طاعن أو لل) .....شركة (نوحة للمدين األصلي مم
بعد تاريخ  ضده طعونالمعدم وجود ثمة تسهيالت ائتمانية ممنوحة من قبل البنك للشك 

  .-/-/-انعقاد عقد الرهن المؤرخ 

 ملا كان ذلك 
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  الثاني الوجه 

أخالل احلكم الطعني يف حقوق الدفاع حينما التفت عن الطلب اجلازم 

الصريح واجلوهري املبدي من الطاعن بإحالة النزاع إيل خبري حسابي 

مصريف وحماسبي متخصص لبحث عناصر احلكم التمهيـدي املـؤرخ 

 طلباته وتهاتر مزاعم البنـك فنيا إلثبات أحقية الطاعن يف/.....١٨/٤

املطعون ضده وعجزه عـن إثبـات مـا يدعيـه وذلـك كلـه علـي ضـوء 

اعرتاضات الطاعن علي تقرير اخلربة السابق ، وحيث مل تعن حمكمة 

احلكم الطعني حىت بإيراد هذا املطلب يف قضـائها أو الـرد عليـه ممـا 

 .يعيب حكمها ويوجب نقضه 

 علي أن ويف هذا املقام استقر الفقهاء 
فـي الـدعوى ليسـت مطلقـة وهـو مـا يبـرر جعـل الخبـرة أن القاضي هو الخبيـر األعلـى قاعدة  

فإن القاضي هو الخبير األعلـى فـي .. إجراء من إجراءات اإلثبات خصص لها المشرع هذا البـاب 

ومـا يملـك القاضـي الفصـل فيـه منفـردا هـو المسـائل القانونيـة الدعوى فيمـا يملـك وحـدة الفصـل فيـه 
.. التــي تحتــاج إلــي خبــرات  أمــا المســائل الفنيــة حيــث يفتــرض أنــه أعلــم الجميــع فــي هــذا المجــال

في كل المسائل التـي القاضي بطبيعته غير مؤهل لها ففي هذه المسائل يجب الرجوع إلي الخبراء 
 اـسـتيعاب نـقـاط فنـيـة ال يسـتطيع القاضــي اإللـمـام بـهـا كعـلـوم الـطـب والهندـسـة يسـتلزم الفصــل فيهـا

 .لمحاسبة وا

 ) دار محمود للنشر والتوزيع٢٠٠٤ طبعة ١١مصطفي هرجه ص /  م -ندب الخبراء (

 علي أن .. وقد تواترت أحكام حمكمة النقض املصرية 
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 )ق٥٩ لسنة ١٣٠٣ الفني رقم ٣٠/٤/١٩٩٤نقض مدني جلسة (

 وكذا قضي بأنه 
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 ) ق٥٥ لسنة ٥٢٢ الطعن رقم ١٣/١/١٩٨٦نقض مدني جلسة (

 كما قضي بأنه 
لب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جـائزا قانونـا وكـان هـذا التحقيـق هـو الوسـيلة إذا كان ط

 .الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه فال يجوز للمحكمة رفضه بال سبب مقبول 

 )٧ قاعدة رقم٥٩٤ ص – سنه ٢٥ج القطعة عدا القانونية في ٥ – ٥/١/١٩٣٦نقض (

 ملا كان ذلك 
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 ملا كان ذلك 
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  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ١٧٥/١لمادة لفإنه وفقا 
يترـتـــب عـلـــي الطـعـــن ـبـــالنقض وـقـــف تنفـيـــذ الحـكـــم إإل إذا ـكـــان صــــادرا 

 متعلقا بملكيـة عقـارأو ................. أو................ بــ 

ـر هــذه الحــاالت يجــوز للمحكمــة  ـذ الحكــم ، وـفـي غـي ـأمر بوـقـف تنفـي أن ـت

مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك في صـحيفة الطعـن أو كـان يخشـى أن يـؤدي 

ـــــــــــــــــذر  ـــــــــــــــــوع ضــــــــــــــــــرر جســــــــــــــــــيم يتـع ـــــــــــــــــي وـق ـــــــــــــــــذ إـل التنفـي

 .الخ ............................. تداركه 

 ا كان ذلك مل
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 أضف إيل ذلك 
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 وحيث أن الثابت .. هذا 
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 بناء عليه 

 يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
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 ) دنياإلصدار امل (سادسا�لد ال

 الفهرس
 

 مالحظات من ص إلي ص التهمة المحكمة م

  ١  الغالف ١
  ٣-٢  المقدمة ٢
  ٢٢-٤ تظلم من قرار مدني  ٣
  ٣٧-٢٣ نازل عن حق انتفاعت مدني ٤
  ٧٧-٣٨ إلزام  مدني ٥
  ١١٦-٧٨ عقد حق انتفاع  مدني ٦
  ١٦٦-١١٧ نقض  النقض ٧
   ١٩٦-١٦٧ نقض  النقض  ٨
  ٣٠٤-١٩٧ نقض  النقض  ٩
  ٣٥١-٣٠٥ نقض النقض ١٠
  ٤٢١-٣٥٢ نقض النقض  
  ٤٨٧-٤٢٢ نقض النقض  

   صفحة ٤٨٧ عدد الصفحات
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